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RESUMO 

 
 

 
LOPES, Cecília Cristina Cesar Leopoldo. Proposta integrada de estimulação da 
consciência fonológica na alfabetização. 2018. 224 f. Dissertação (Mestrado 
Profissional em Educação) – Centro Universitário Adventista de São Paulo, 
Engenheiro Coelho, 2018. 

 
A consciência fonológica é considerada uma das habilidades que facilita o processo 
de alfabetização e, quando essa habilidade sofre alguma alteração, podem surgir 
dificuldades de leitura e escrita. Pesquisas evidenciam a importância da estimulação 
dessa habilidade no contexto escolar de forma preventiva, sendo o educador o 
principal mediador dessa estimulação. Desse modo, percebe-se a importância do 
material pedagógico que serve de apoio ao professor, com uma proposta de 
estimulação da consciência fonológica integrada aos componentes curriculares já 
previstos na alfabetização. Assim, o objetivo deste trabalho foi elaborar uma proposta 
integrada de estimulação da consciência fonológica na alfabetização. Para tanto, 
analisaram-se programas nacionais e internacionais já testados nessa área. As 
atividades de estimulação da consciência fonológica foram integradas aos objetos de 
conhecimento e habilidades de Língua Portuguesa, Ciências da Natureza e Ensino 
Religioso já propostos para o 1.o e 2.º ano do Ensino Fundamental na Base Nacional 
Comum Curricular. Para as atividades, optou-se pela abordagem da aprendizagem 
ativa, com atividades lúdicas individuais ou em grupo, músicas e textos rimados, 
visando desenvolver a consciência fonológica de maneira integrada. Como resultados, 
a  proposta  foi  organizada  em  cinco  volumes,  cada  um  atendendo  um  nível   da 
consciência fonológica: frase, sílaba, rima, aliteração e fonema. Foram elaboradas e 
incluídas na proposta 103 atividades lúdicas, 19 músicas, 15 jogos e quatro textos 
rimados. Cada volume foi avaliado por juízes, sendo 25 fonoaudiólogos e 29 
pedagogos, dos quais cinco são Mestres na área da Educação e dois possuem 
experiência em produção de livros didáticos. Ao analisar a valoração atribuída pelos 
juízes, foi possível verificar, em todos os volumes da PIECF, que nenhum item foi 
avaliado como inadequado, porém, no volume cinco, nas atividades um, três e cinco, 
o IVC obtido foi menor que 0,75, havendo necessidade de alterações para incluí-lo na 
versão final da PIECF. Acredita-se que a Proposta Integrada de Estimulação da 
consciência fonológica tem o potencial de contribuir com a formação pedagógica  dos 
professores para a estimulação da consciência fonológica no cotidiano da sala de aula 
de alfabetização, bem como apoiar os familiares ou outros profissionais que auxiliam 
no processo de aprendizagem nesse nível de ensino. 

 
Palavras-chave: consciência fonológica, alfabetização, formação de professores 
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ABSTRACT 

 
 

LOPES, Cecília Cristina Cesar Leopoldo. Integrated proposal of phonological 
awareness stimulation in literacy. 2018. 224 f. Dissertação (Mestrado Profissional em 
Educação) – Centro Universitário Adventista de São Paulo, Engenheiro Coelho, 2018. 

 
 

Phonological awareness is considered one of the skills that facilitates the 
literacy process, and, when this ability changes, there may be difficulties in reading 
and writing. Researches evidence the importance of stimulation of this ability in the 
school context in a preventive way, being the educator the main mediator of this 
stimulation. Thereby, the importance of the pedagogical material that supports the 
teacher can be perceived, with a proposal of stimulation of the phonological awareness 
integrated to the curricular components already foreseen in literacy. Therefore, the 
main objective of this work was to elaborate an integrated proposal of phonological 
awareness stimulation in literacy. For that, were analyzed national and international 
programs already tested in this area. The activities of phonological awareness 
stimulation were integrated to the objects of knowledge and Portuguese Language 
abilities, Natural Sciences and Religious Teaching already proposed for the 1st and 2nd 

year of Primary Education in the National Curricular Common Base. For those 
activities, were opted an active learning approach, with individual or in group play 
activities, songs, and rhymed texts, aiming to develop phonological awareness in an 
integrated way. As results, the proposal was organized in five volumes, each one 
attending a level of phonological awareness: sentence, syllable, rhyme, alliteration, 
and phoneme. 103 play activities were elaborated and included in the proposal, with 
19 songs, 15 games and four rhymed texts. Each volume was evaluated by judges, 25 
of them speech therapists and 29 pedagogues, of which five are masters in Education 
and two have experience in didactic books production. When analyzing the 
assessment attributed by the judges, it was possible to verify in all PIECF volumes that 
no item was assessed as inadequate, however in volume five, in activities one, three 
and five, the IVC obtained was lower than 0.75, for this reason there was a requirement 
for changes to include it in the final version of the PIECF. It is believed that the 
Integrated Proposal of Phonological Awareness Stimulation has the potential to 
contribute to the teachers' pedagogical training for the phonological awareness 
stimulation in the daily life of the literacy classroom, as well as to support family 
members or other professionals who assist in the learning process at this education 
level. 

 

Keywords: phonological awareness, literacy, teacher training 
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INTRODUÇÃO 

 

O interesse pelo objeto de estudo desta pesquisa foi orientado pela formação 

acadêmica da pesquisadora na graduação em Fonoaudiologia e Pedagogia, o que 

despertou o interesse pelo universo infantil, mais especificamente pelo processo de 

alfabetização, com vistas ao desenvolvimento da consciência fonológica no cotidiano 

da sala de aula. 

Percebeu-se, por meio da experiência profissional na clínica fonoaudiológica, a 

importância do trabalho pedagógico na sala de aula para contribuir com o 

desenvolvimento da consciência fonológica das crianças em fase de alfabetização. 

Por outro lado, a formação pedagógica favoreceu o entendimento da importância do 

desenvolvimento da consciência fonológica no dia a dia da sala de aula, apesar de se 

observar no currículo de formação do pedagogo a escassez dos conhecimentos 

necessários para tal atuação. 

Além disso, a vivência de mãe alfabetizadora resultou na busca de recursos 

para se ensinarem as habilidades de consciência fonológica, já que os materiais 

didáticos utilizados no processo de alfabetização continham poucas atividades com 

esse objetivo. Acrescenta-se ainda a dificuldade de se trabalhar com os materiais em 

caráter clínico, uma vez que esses recursos são direcionados principalmente a 

crianças que apresentam alteração de linguagem e/ou aprendizagem, ao se 

considerar a intencionalidade de um trabalho pedagógico de forma preventiva. 

Diante da iniciativa de um “trabalho-piloto” no contexto familiar, foi possível criar 

e adaptar diversas atividades de desenvolvimento da consciência fonológica a partir 

da literatura já existente, tendo em vista a integração com outros conhecimentos e a 

intencionalidade no desenvolvimento do aspecto espiritual da criança. Compartilhou- 

se tal experiência com diversos professores e familiares que demonstraram interesse 

em conhecer e utilizar as atividades elaboradas. 

Dessa forma, ao ingressar no Mestrado Profissional em Educação, despertou-se 

o interesse na elaboração de uma proposta integradora para o desenvolvimento da 

consciência fonológica no contexto da sala de aula alfabetizadora. 

A alfabetização envolve uma diversidade de práticas para ensino da leitura e 

escrita, vinculadas ao ensino das letras, sílabas e palavras com base em métodos 

sintéticos ou analíticos. (PNAIC, 2012). A base da Língua Portuguesa é alfabética, 
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portanto, utiliza o alfabeto como sistema de escrita, no qual letras representam sons 

(OLIVEIRA, 2014). Nesse sentido, o mesmo autor destaca que, para tornar-se um 

leitor fluente, o aluno deve compreender o princípio alfabético, ou seja, tomar 

consciência de que existem fonemas e letras que os representam, desenvolvendo, 

assim, a consciência fonológica. 

A consciência fonológica (CF) é uma habilidade metalinguística 1que envolve a 

consciência de que a fala pode ser segmentada em unidades menores além de 

desenvolver a habilidade de manipular esses segmentos formando novas palavras. 

Para desenvolver os níveis mais complexos da CF é necessário o ensino sistemático 

e explícito. (BERTELSON; DE GELDER, 1989). 

Capellini et al. (2009) aponta que o número de escolares que apresentam 

dificuldades de aprendizagem está crescendo, refletindo nos baixos índices de 

desempenho apresentado pelas crianças brasileiras nas avaliações de larga escala. 

Há no Brasil 35.3 milhões de crianças matriculadas no ensino fundamental. Desse 

total 20,9% fracassam, ou seja, 7.4 milhões deixam de concluir o ensino fundamental. 

(SEABRA; CAPOVILLA, 2010). 

Ainda o Programa Internacional de Avaliação de Alunos (PISA), de 2003, indicou 

que a capacidade de compreensão de leitura de alunos das escolas particulares e das 

classes mais altas brasileiras é inferior à dos alunos das escolas públicas das classes 

mais baixas europeias, em países que consideram em suas diretrizes educacionais 

as evidências científicas que sugerem a estimulação da consciência fonológica. 

No Brasil, nos últimos dez anos, de acordo com o Indicador Nacional de 

Alfabetismo (INAF), realizado em 2011, que avalia leitura, escrita e matemática, 

apenas 25% da população de 15 a 64 anos alcança a alfabetização em seu nível 

pleno. Isso significa que apenas um entre quatro brasileiros domina plenamente as 

habilidades de leitura, escrita e Matemática. Além disso, apenas 65% das pessoas 

com Ensino Superior e 35% das pessoas com Ensino Médio completos são 

classificadas como plenamente alfabetizadas. (SILVA, 2015). 

A consciência fonológica mal desenvolvida é considerada a principal dificuldade 

encontrada nessas crianças, com dificuldades para ler e escrever. (ADAMS, 2006). A 

fim de minimizar os impactos da defasagem dessa habilidade na aquisição 
 

1 Habilidade metalinguística: refere-se à capacidade de pensar sobre a própria língua, que inclui as habilidades 
metalinguísticas: sintática, semântica e fonológica (CUNHA; CAPELLINI, 2011) 
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desenvolvimento da leitura e escrita, diversos programas de intervenção e 

estimulação da consciência fonológica já foram propostos, porém a maioria com 

caráter clínico, não sendo realizadas pelo professor em sala de aula. Essas propostas 

evidenciaram melhora das habilidades de CF, leitura e escrita. (JUSTINO;BARREIRA, 

2012; CAPELINNI et al., 2009; CARVALHO, 2012; FERNANDES, 2011; JUNIOR et 

al., 2006; GUTIERREZ, 2015; SICHERINO, 2003; SIMÕES, 2011). 

Acredita-se que o educador deveria ser o principal agente na estimulação das 

habilidades fonêmicas, desenvolvendo-a de forma sistemática em sala de aula em 

uma perspectiva preventiva, uma vez que seria direcionada a todos os alunos e não 

somente àqueles que já apresentassem dificuldades em CF ou no processo de 

alfabetização. (SIMÕES, 2011). A relevância do professor do Primeiro Ciclo no 

desenvolvimento das competências fonológicas, é destacada também por Dias 

(2013), porém evidenciou que nas práticas pedagógicas, há prevalência de práticas 

de letramento, que deveriam ser trabalhadas de maneira conjunta com as práticas de 

estimulação de CF. 

Desse modo, percebe-se a importância de material pedagógico que sirva de apoio 

ao professor, com uma proposta integrada aos conteúdos do currículo da 

alfabetização, tendo como objetivo apresentar atividades práticas que favoreçam a 

estimulação da consciência fonológica. O que pode favorecer o trabalho pedagógico 

no cotidiano da sala de aula, ao incluir atividades de estimulação da CF neste nível 

de ensino. 

Diante disso, acredita-se na necessidade de uma proposta de estimulação da 

consciência fonológica na alfabetização visando o trabalho do professor e o currículo 

proposto para esse nível de ensino. Por isso, essa pesquisa tem como objetivo geral: 

elaborar uma proposta integrada de estimulação da consciência fonológica na 

alfabetização. Assim, os objetivos específicos são: 

1. Analisar BNCC, programas de estimulação da CF e literatura com temáticas 

bíblicas. 

2. Organizar a estrutura da proposta integrada de estimulação da consciência 

fonológica (PIECF). 

3. Organizar a proposta metodológica de aplicação das atividades. 
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4. Criar e/ou adaptar atividades de estimulação da CF integradas aos objetos de 

conhecimento e habilidades de Língua Portuguesa, Ciências da Natureza e Ensino 

religioso / temática bíblicas. 

5. Validar o conteúdo da proposta. 

A expectativa é que uma proposta integrada, poderia servir como apoio e 

incentivo para o educador utilizar em sala de aula, atividades que promovam a 

estimulação da CF, ao mesmo tempo em que outros conceitos já previstos para o nível 

de ensino são abordados. 

A proposta integrada elaborada inclui outras áreas de conhecimento, e será 

inspirada em programas nacionais e internacionais já testados nesta área. As 

atividades de estimulação da consciência fonológica (AECF) serão adaptadas aos 

objetos de conhecimento de Língua Portuguesa e Ciências da Natureza já propostos 

para o nível de ensino da alfabetização e Ensino Fundamental (1o ao 2º ano do Ensino 

Fundamental), esses conhecimentos serão integrados a uma temática bíblica. 

A inclusão do ensino religioso/temática bíblica na integração com as atividades 

de CF parte da perspectiva de educação integral, que pressupõe o desenvolvimento 

integral do aluno, contemplado como um todo, nas dimensões física, mental, social e 

espiritual. Desse modo, tem a intencionalidade de contribuir para a aprendizagem e 

desenvolvimento de atitudes, tendo como base a construção de valores éticos e 

morais, norteados pela existência de um Deus criador. Tal concepção também 

favorece a utilização desse material para o ensino confessional. 

As atividades da proposta serão organizadas por meio da aprendizagem ativa, 

com uma proposta inovadora que utilizará atividades lúdicas individuais ou em grupo, 

músicas e textos rimados, visando desenvolver a consciência fonológica de maneira 

interdisciplinar, envolvendo a aprendizagem de conceitos pedagógicos, e valores para 

desenvolvimento pessoal, inseridas em práticas de letramento, com o objetivo final de 

contribuir no processo de alfabetização. 

O trabalho será estruturado da seguinte forma a partir da introdução: 

Seção 1: Fundamentação teórica. Essa seção será subdivida em três subitens: 

1.1- Consciência fonológica: será apresentado o conceito de consciência fonológica 

e a descrição de cada nível, com suas respectivas habilidades e tarefas 

fonológicas. 
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1.2- A relação entre consciência fonológica e alfabetização: serão abordados 

os conceitos de alfabetização, características do sistema de escrita alfabética e sua 

relação com a CF, a importância da CF para aquisição da leitura e escrita de acordo 

com alguns modelos de desenvolvimento de leitura e escrita 

1.3- Pesquisas de estimulação de consciência fonológica: serão apresentados 

os resultados de pesquisas nacionais e internacionais, com propostas de intervenção 

em CF, contidas em artigos científicos, dissertações e teses publicadas nos anos de 

2005 a 2017. O objetivo deste levantamento é demonstrar quais os benefícios 

encontrados com a estimulação da consciência fonológica, a correlação da 

estimulação com o desenvolvimento de leitura e escrita, a incidência de propostas de 

estimulação para sala de aula. 

Seção 2: Desenvolvimento da pesquisa: Nessa seção serão descritos o 

percurso metodológico, os resultados de cada etapa seguida para elaboração da 

proposta integrada, e a discussão. O capítulo será subdividido em: 

2.1- Análise de material: serão descritos os procedimentos para análise da 

Base Nacional Comum Curricular (BNCC), literatura de fonoaudiologia e livros com 

temáticas bíblicas. Apresentados os objetos de conhecimento (OC), habilidades (HB), 

tarefas fonológicas (TF) e temáticas bíblicas selecionadas para a proposta. 

2.2- Organização da estrutura da PIECF: serão descritas as etapas que 

comporão o material da PIECF, e apresentados exemplos do conteúdo de cada uma 

delas. 

2.3-Organização da proposta metodológica: Neste item, serão descritas as 

ações pedagógicas para realização de cada atividade; os pressupostos teóricos que 

justificam a inclusão de cada etapa e apresentados exemplos do conteúdo de cada 

ação pedagógica presente na PIECF. 

2.4- Criação e adaptação das atividades de estimulação da CF: Nesta seção, 

serão descritos os procedimentos e critérios utilizados para criar e/ou adaptar as 

atividades de estimulação da CF às demais dimensões. Também serão apresentadas 

as atividades incluídas na proposta para cada nível da CF, além dos materiais de 

apoio elaborados: músicas e jogos. 

2.5- Validação do conteúdo: Neste item, serão descritas as etapas para 

validação das atividades propostas, incluindo os critérios para seleção dos juízes, 

elaboração dos protocolos de análise e resultados. 
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Já na seção 3 será apresentado o registro das considerações finais 

considerando serão as conclusões principais, as limitações da pesquisa e 

perspectivas para futuros estudos. 

A “Proposta Integrada de Estimulação da Consciência Fonológica na 

Alfabetização” poderá servir como um material de orientação e apoio ao trabalho 

pedagógico dos professores em sala de aula para o desenvolvimento da consciência 

fonológica, e consequentemente no processo de alfabetização. Atividades com esse 

objetivo deveriam fazer parte do cotidiano de sala de aula, sendo que os próprios 

professores atuariam estimulando as habilidades para potencializar o processo de 

aquisição de leitura e escrita. 
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1. FUNDAMENTAÇÃO TEÓRICA 

 
 

1.1- Conceito e níveis de consciência fonológica 
 
 

 

Neste capítulo serão apresentados os conceitos de consciência fonológica e 

descritas as tarefas fonológicas em cada nível. 

A consciência fonológica é a consciência de que a fala pode ser segmentada 

em unidades menores, e a habilidade de manipular esses segmentos. (BERTELSON; 

DE GELDER, 1989). Ainda, o termo remete a uma capacidade de reflexão de análise 

e julgamento consciente do estímulo auditivo e a capacidade de manipular as 

unidades sonoras das quais a criança se mostra consciente. (LAMPRECHT et al., 

2012). 

Crianças que tem consciência fonológica reconhecem que palavras podem 

rimar, começar ou terminar com o mesmo som e são compostas por fonemas que 

podem ser manipulados para formar novas palavras. (JULIEBO; ERICSON, 1998). O 

falante passa a perceber que frases são formadas por palavras, palavras por sílabas 

e sílabas por sons, que esses elementos menores podem ser manipulados, formando 

ou não novas palavras. 

Percebe-se que o conceito envolve além de uma reflexão intencional, a 

capacidade de manipular os segmentos internos das palavras. À esta capacidade 

podemos relacionar a habilidade de unir sílabas ou sons para formar palavras, 

segmentar as palavras em sílabas ou sons, adicionar, subtrair ou inverter sílabas ou 

sons formando novas palavras. (LAMPRECHT et al., 2012). 

Cada unidade linguística de análise corresponde a um nível de consciência 

fonológica, que se desenvolvem em um grau crescente de complexidade, para 

Lamprecht et al. (2012) e Gillon (2007), sendo o primeiro o silábico e o último nível o 

fonêmico. 

Simões (2011) também identifica três níveis nos quais a consciência fonológica 

se desenvolve com aumento gradual de complexidade: nível silábico que permite a 

segmentação da palavra em sílabas, nível intrassilábico que envolve a manipulação 

de grupos de sons dentro da sílaba (rimas e aliterações) e o nível fonêmico 

relacionado as menores unidades sonoras da fala o fonema. 
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No entanto, há autores que incluem em seus programas de estimulação, a 

consciência de palavra como sendo um nível que precede a consciência silábica, 

seguindo a lógica de que a estimulação deve partir de segmentos maiores (palavra) 

para segmentos menores (fonemas). (ADAMS et al., 2006, SEABRA; CAPOVILLA, 

2010; SILVA, 2015, SILVA;CAPELLINI, 2011). 

Há ainda autores como Seabra; Capovilla (2010) e Morais (2016) que sugerem 

que a consciência da rima seja estimulada antes da consciência silábica, o que pode 

ser justificado pelo fato do segmento da rima fazer parte do cotidiano infantil, 

facilitando a compreensão inicial de que as palavras tem uma estrutura sonora que 

vai além de sua forma, para posteriormente inserir a consciência silábica. 

Ainda, outro fator que poderia justificar a escolha por iniciar a estimulação com 

a consciências de rimas, partiria da concepção de que a estimulação deve seguir de 

segmentos maiores aos menores, considerando que existem palavras em que a rima 

não concentra-se apenas dentro de uma única sílaba, como por exemplo na “rima de 

palavra”, que envolve segmentos da ‘penúltima e última sílaba, como por exemplo 

chocolate e abacate. (LAMPRECHT et al., 2012). 

No entanto para essa pesquisa optou-se em seguir a sequência sugerida na 

figura 1, que apresenta uma representação dos níveis de CF em ordem crescente de 

complexidade, partindo da consciência da palavra e culminando na consciência 

fonêmica. 

Lamprecht et al. (2012), ao apontar a ordem de manifestação dos níveis de CF, 

ressalta que os níveis que dizem respeito às unidades mais percentualmente 

salientes, níveis silábicos e intrassilábico, se manifestam mais precocemente, e a 

consciência fonêmica mais tardiamente. 
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Figura 1: Síntese dos níveis de CF. 

Fonte: Autoria própria (2018) 

 
 

1.1.1-Consciência da palavra 

 
A estimulação da consciência da palavra é considerada apenas nas propostas 

de estimulação de CF de alguns autores. (ADAMS et al.,2006, SEABRA; CAPOVILLA, 

2010; SILVA;CAPELLINI, 2011, SILVA;CRENITTE, 2017, ZGONC, 

1994) porém, em outras propostas a estimulação parte do nível da sílaba ou rima. 

(ERICSON;JULIEBO, 1998; FITZPATRICK, 1997; GILLON, 2007, ZORZI, 2016). 

Este nível tem como objetivo desenvolver a consciência de que as frases são 

formadas por sequência de palavras com significado e que o sentido da frase 

dependerá das palavras que possui e da organização delas na frase. (ADAMS et al., 

2006). 

No processo inicial da aprendizagem da leitura e da escrita, os alunos podem 

apresentar dificuldades em reconhecer segmentos de duas ou três letras como sendo 

palavras, e podem ter dúvidas quanto ao local correto de segmentar um texto ou frase, 

pois muitas vezes não reconhecem onde começa e onde termina a palavra. Isso pode 

ser refletido na escrita, em forma de hipossegmentação, unindo duas palavras 

(OHUGO ao invés de O HUGO), ou inserindo um espaço indevido no interior da 

palavra, separando-a em duas, como EM BORA para EMBORA. (CUNHA, 2012). 

Nessa direção, Santos (2017) denomina esses erros na escrita, como sendo 

segmentações não convencionais das palavras, salientando que embora sejam 
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comuns na escrita das crianças nos anos iniciais do Ensino Fundamental, é importante 

que sejam trabalhadas para não se estenderem até os anos posteriores de ensino. 

Dias (2013), aponta que a estimulação da consciência de palavra é importante 

para evitar manutenção dos erros, de segmentação não convencional, e isso vai ao 

encontro com os resultados da pesquisa de Marques e Lorandi (2016), que ao 

analisarem a influência do conceito de palavra na segmentação da escrita de alunos 

dos primeiros anos do Ensino Fundamental, concluíram que grande parte desses 

erros, tem relação com a noção de palavra. 

Seabra e Capovilla (2010) e Adams et al. (2006) propõem para estimulação 

deste nível, atividades que envolvem: 

-Ensino explícito do que é uma frase. 

-Segmentação de frases para o aluno compreender que as palavras são partes 

integrantes das frases, com atividades de identificação auditiva do número de palavras 

de uma frase. 

- Comparação do tamanho da palavra para noção de que existem palavras 

maiores do que as outras e que podem ser longas ou curtas, independentemente do 

objeto que representam. 

-Espaçamento de palavras na frase, ensinando que as palavras nunca podem 

ser escritas juntas numa frase, e sim devem ser separadas por espaços em branco. 

-Substituição de palavras de uma frase, ensinando que as palavras podem ser 

trocadas e isso implicará em alterar ou não o sentido da frase. 

 
1.1.2- Consciência da sílaba: 

 
 

No primeiro nível da consciência fonológica a criança é levada a perceber que 

falamos frases formadas por palavras. Neste nível, da consciência de palavra, a 

reflexão é voltada para as partes menores que compõem a palavra: sílabas. A 

consciência silábica é justamente essa compreensão, que as palavras podem ser 

divididas em sílabas. (GILLON, 2007). 

De acordo com Lamprecht et al. (2012), a consciência silábica corresponde a 

“habilidade de manipular estruturas silábicas”, sendo uma habilidade adquirida cedo, 

por ser a sílaba uma unidade natural de segmentação da fala, podendo ser facilmente 

distinta, exigindo menos esforço do que a análise fonêmica. A autora descreve que 
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crianças que possuem consciência silábica devem ser capazes de realizar análise e 

síntese silábica, identificação de palavras com sílaba alvo e manipulação silábica para 

formar novas palavras. Ainda descreve habilidades como: 

-Contar o número de sílabas da palavra. 

-Inverter a ordem da silabas na palavra. 

-Adicionar sílabas. 

-Excluir sílabas. 

-Juntar sílabas isoladas para formar uma palavra. 

-Segmentar em sílabas as palavras. 

-Fornecer palavras a partir de uma sílaba dada. 

Para Adams et al. (2006), as sílabas não possuem significado e correspondem 

aos ciclos de abertura e fechamento da boca. O objetivo deste nível deve ser fazer 

com que as crianças compreendam que as palavras podem ser segmentadas em 

unidades menores que seguem o padrão articulatório da fala, ou seja, cada vez que 

abrimos a boca falamos uma sílaba, que unindo essas sílabas podemos formar 

palavras, que palavras diferentes tem estrutura sonora igual e que as sílabas da 

palavra quando manipuladas podem formar novas palavras. 

A consciência silábica desenvolve antes mesmo da criança conhecer esse 

conceito, o que pode ser refletido nas primeiras tentativas dela de escrita silábica, em 

que o número de grafemas coincide com o número de sílabas, o que remete para uma 

natureza intuitiva da sílaba. (FREITAS;ALVES;COSTA, 2007). 

De acordo com Morais (2016), as atividades com sílabas e rimas são as 

principais atividades fonológicas para que a criança possa alcançar a hipótese 

alfabética na escrita como: atividades envolvendo contagem de sílabas e comparação 

de sílabas entre as palavras. Ainda, destaca que a análise silábica é muito importante 

para o abandono do realismo nominal 2presente na fase pré-silábica (a explicitação 

desse conceito estará na página 32). 

O autor considera importante neste nível atividades de: contar as sílabas e 

comparar tamanho das palavras, identificar palavra que começam com a mesma 

sílaba, produzir palavras que começam com a mesma sílaba. 
 

2 Realismo Nominal: A criança tende a conceber a palavra como parte integrante do objeto, atribuindo a ela 
características do objeto ao qual se refere. Acredita que é necessário no mínimo 3 letras diferentes para escrever. 
(NOBRE; ROAZZI, 2011) 
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Considerando que os níveis de CF seguem uma ordem crescente de 

complexidade, a consciência silábica é um passo importante para se atingir a 

consciência fonêmica. (ADAMS et al., 2006). 

 
1.1.3 - Nível intrassilábico: 

 
 

A consciência intrassilábica trata-se da habilidade de manipular grupos de sons 

que integram as sílabas. (SIMÕES, 2011). Neste nível estão incluídas as unidades 

que envolvem segmentos que são menores do que uma sílaba e maiores do que os 

fonemas, envolvendo o ataque (posição silábica correspondente aos segmentos que 

antecedem a primeira vogal da palavra, [m] na palavra mar) e a rima (todos os 

segmentos que não fazem parte do ataque [ar] na palavra mar). (LAMPRECHT et al., 

2012). 

Dessa forma, fazem parte do nível intrassilábico a consciência de rimas e 

aliterações, descritas a seguir: 

 
Consciência de rimas 

A rima é definida como” igualdade” entre os sons das palavras, desde a vogal 

ou ditongo tônico, até o último fonema (boneca-caneca), podendo englobar a rima da 

sílaba (café-boné), uma sílaba inteira (salão-balão) ou mais que uma sílaba 

(chocolate-abacate). (FREITAS, 2003, pg.157). 

Ainda, a consciência da rima é a capacidade de refletir e manipular palavras 

que terminam com o mesmo som ou grupo de sons, de maneira geral, poderá ser 

estimulada a partir de atividades que envolvam: identificação de palavras que rimam, 

evocação e produção de rimas a partir de uma palavra alvo. (SEABRA E CAPOVILLA, 

2010; SILVA;CRENITTE, 2017, SILVA;CAPELLINI, 2011). 

 
Consciência das aliterações: 

Aliterações são categorias de palavras que iniciam com o mesmo som ou grupo 

de sons, apresentam o mesmo ataque, ou seja, as mesmas consoantes, a esquerda 

da primeira vogal da palavra. Na palavra pé, a aliteração seria representada pela 

consoante [p]. Na palavra “prego” a aliteração seria representada pelo ataque [pr]. 

(FREITAS, 2003). Nesse sentido, a palavra “prego” alitera com a palavra “praça”, 
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independente da diferença entre as duas sílabas iniciais (pre – pra), pois ambas 

possuem o mesmo ataque [pr]. 

Comumente, as aliterações estão presentes no cotidiano infantil principalmente 

em trava-línguas, que apresentam frases com a repetição de palavras que iniciam 

com o mesmo som ou grupo de sons, como por exemplo: “o rato roeu a roupa do rei 

de Roma”. 

A estimulação da consciência da aliteração visa direcionar a atenção da criança 

para palavras que começam com o mesmo som ou grupos de sons, por meio de 

tarefas para identificar palavras que aliteram e para evocar e produzir aliterações. 

(SEABRA; CAPOVILLA, 2010). 

Gillon (2007), descreve a consciência de aliteração como a etapa inicial da 

consciência fonêmica, que permite ao falante voltar a atenção para o primeiro som da 

palavra, e a inclui neste nível. 

 

1.1.4- Consciência fonêmica: 

 
O fonema é a menor unidade do som capaz de influenciar o significado da 

palavra, é um conceito abstrato de difícil percepção pois, quando as palavras são 

faladas os fonemas não são ouvidos separadamente, eles são sintetizados em sílabas 

(GILLON, 2007). 

Os fonemas são melhores distinguidos pela forma como os fones são 

articulados do que pela forma como soam, por isso a importância de se propor em 

atividades de consciência fonêmica que as crianças observem as mudanças na 

posição da língua e da boca em cada som. (ADAMS et al., 2006). 

A Consciência fonêmica envolve a capacidade de perceber que sílabas podem 

ser segmentadas em sons (fonemas) e a habilidade de manipular esses segmentos, 

percebendo que a alteração de um fonema pode ser suficiente para alterar o 

significado da palavra. Ela habilita a reflexão consciente e a manipulação dos sons da 

fala para criar novas palavras. (ERICSON; JULIEBO, 1998, SIMÕES, 2011). 

Considerando o caráter abstrato do fonema, Adams et al. (2006), sugerem que 

as atividades de estimulação de consciência fonêmica, utilizem objetos como apoio 

visual, para que as crianças tenham uma representação tangível para manipular os 

fonemas. Propõe ainda, atividades que envolvam: ensino explícito do que são 

fonemas, diferenciação de que palavras diferentes podem iniciar com o mesmo 
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fonema, identificação dos fonemas iniciais e finais de palavras e exclusão ou adição 

de um fonema para formar novas palavras. 

Ainda, para os autores acima citados, a estimulação da consciência fonêmica 

deve partir de palavras básicas de dois fonemas para análise (segmentação), de 

preferência monossílabos com significado, como: pá, vó, ri. Na sequência poderão ser 

incluídas atividades com três fonemas. 

De acordo com Lamprecht et al. (2012), àquele que possui consciência 

fonêmica é capaz de: segmentar uma palavra nos diversos sons que a compõem, 

juntar sons separados para formar uma palavra, identificar ou enumerar palavras que 

terminam ou começam com o mesmo som, excluir ou acrescentar sons para formar 

outra palavra, apontar palavras distintas pelo fonema inicial, inverter os sons da 

palavra formando novas palavras. 

Gillon (2007) propõe algumas tarefas fonológicas que se diferem pelo grau de 

complexidade de cada uma, sugerindo algumas perguntas norteadoras para 

elaboração das atividades de estimulação da consciência fonêmica voltadas a cada 

tarefa: 

-Identificação de fonemas iniciais: Que palavra começa com o mesmo som da 

palavra mar? 

-Isolamento de fonema: Qual palavra você escuta no começo da palavra sai? 

-Síntese de fonemas: Que palavra você consegue formar com esses sons 

mmm aaaa rrrr? 

-Subtração de fonemas: Diga a palavra mar sem o som mmmmm. 

-Segmentação de fonemas: Quantos sons você pode ouvir na palavra pai? 

-Inversão de fonemas: Como se diz a palavra de trás para frente? 

-Substituição de fonemas: Diga a palavra sai substituindo o /s/ por /p/ 

Adams et al. (2006), destacam que crianças que dominam a consciência 

fonêmica terão mais facilidade para compreender o princípio alfabético pois, 

prestando atenção na estrutura sonora da fala, este princípio, passará a fazer sentido. 

O princípio alfabético faz com que a criança compreenda que as letras representam 

sons organizados da esquerda para a direita. 

Fitzpatrick (1997) destaca que a habilidade de manipular fonemas tem uma 

forte correlação com aquisição de leitura. Ainda, a consciência fonêmica foi 
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considerada um fator mais preditivo de êxito na leitura do que a consciência silábica, 

em pesquisa realizada por Guimarães (2002) o que é reiterado por Correa (2016). 

No entanto, Morais (2016) julga como desnecessárias atividades de análise, 

síntese e manipulação fonêmica, pois aponta, baseado em suas pesquisas, que essas 

tarefas só podem ser realizadas por crianças alfabetizadas e que evocam em suas 

mentes as letras e não os fones da palavra. Com relação a consciência fonêmica 

valoriza apenas atividades para identificar palavras que começam com o mesmo 

fonema, enfatizando mais a importância da consciência silábica. 

Percebe-se que a consciência fonológica envolve a identificação, reflexão e 

manipulação da estrutura sonora da fala, pode ser dividida em 5 níveis, cada um com 

o objetivo de voltar a atenção da criança para um segmento sonoro da fala: 

frase/palavra, rima (sons finais da palavra), aliteração ( sons iniciais da palavra), sílaba 

( partes da palavra), fonemas ( sons individuais que compõe a sílaba). 

 
1.2- A relação entre Consciência Fonológica e Alfabetização 

 
Neste capítulo abordaremos os aspectos relacionados a alfabetização em 

Língua Portuguesa e a relação com as habilidades de consciência fonológica. 

A alfabetização envolve uma diversidade de práticas para ensino da leitura e 

escrita, envolve o ensino do código alfabético e suas regras de funcionamento. 

(MALUF; CARDOSO-MARTINS, 2013; PNAIC, 2012). 

Na alfabetização em Língua Portuguesa deve-se considerar que o sistema de 

escrita é de base alfabética, ou seja, baseada em um alfabeto para representar 

elementos. (ALBUQUERQUE, 2012; OLIVEIRA, 2014). O sistema alfabético é um 

sistema notacional e não um código, pois não se refere a apenas um conjunto de 

símbolos para representar algo, mas sim a um conjunto de regras que definem como 

esses símbolos funcionam para substituir os elementos que notam/grafam. (MORAIS; 

LEITE, 2012). 

O sistema de escrita alfabética (SEA) possui propriedades que a criança 

precisa reconstruir para compreender e internalizar seu funcionamento, suas regras e 

convenções, com a ajuda dos professores, uma vez que não podem descobrir tudo 

espontaneamente sozinhos. (MORAIS, 2016). 

Dentre as propriedades do SEA citadas por Morais (2016), destacamos 

algumas que apresentam proximidades com os níveis de consciência fonológica, 
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especialmente a consciência fonêmica: as letras notam ou substituem a pauta sonora 

das palavras que pronunciamos e nunca levam em conta as características físicas ou 

funcionais dos referentes que substituem, as letras notam segmentos sonoros 

menores do que as sílabas orais que falamos, tem valores sonoros fixos apesar de 

muitas terem mais de um valor sonoro e certos sons poderem ser notados com mais 

de uma letra. 

A BNCC para Língua Portuguesa dos anos iniciais, também apresenta dez 

considerações a respeito de alfabetização em um sistema de escrita alfabética, 

destacando habilidades essenciais para a aquisição e desenvolvimento da leitura e 

escrita. Metade delas esta diretamente relacionadas à importância de a criança 

estabelecer as relações entre fonema e grafema, a aquisição do princípio alfabético. 

As demais envolvem atividades motoras, ortografia e diferenciação entre código oral 

e gráfico. (BRASIL, 2016, p. 67-68). 

Destaca ainda que, os “textos devem ser o centro das práticas pedagógicas e 

que durante os dois primeiros anos deve-se garantir ao aluno a apropriação do 

sistema de escrita alfabética”. Evidenciando assim que o documento propõe que 

letramento e alfabetização devem ser trabalhados de maneira conjunta e 

complementar. (BRASIL, 2016, p. 61). 

Para Morais (2016), atingir a hipótese alfabética de escrita não significa que a 

criança está alfabetizada, isso só ocorreria com ensino de convenções da relação som 

X grafia. O que realmente tornaria o aprendiz alfabetizado, seria o aprimoramento da 

fase alfabética associadas a oportunidades de leitura e produção de texto, 

prevalecendo no início o processo fonológico uma vez que ela ainda não possuiria um 

léxico de imagens de palavras. 

Em estudo de Albuquerque et al. (2008) foi constatado que práticas de 

letramento associadas ao ensino do sistema de escrita alfabética promovem maior 

avanço nas hipóteses de escrita dos alunos, do que as práticas de letramento 

isoladas. Portanto, os autores defendem que cada dia as crianças devem ter 

atividades para refletir sobre as palavras para apropriação do SEA, além de leitura e 

produção de textos. Ainda, Morais (2016) critica a “ditadura do texto” como se fosse 

proibido fazer atividades que implicam reflexão sobre as palavras e suas unidades 

menores e ressalta que essas situações podem ou não lançar mão de um repertório 

de palavras extraídas de textos previamente lidos. 
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Percebe-se então a importância e necessidade de incluir práticas que envolvam 

a estimulação da consciência fonológica em sala de aula, pois elas promoverão a 

reflexão e manipulação dos segmentos das palavras, contribuindo para apropriação 

do sistema de escrita alfabética. 

Os pressupostos teóricos sobre o processamento cognitivo da leitura e as fases 

de desenvolvimento da leitura e da escrita, dão suporte para a relação entre a 

consciência fonológica e alfabetização, e serão apresentados a seguir. 

 
1.2.1- Processamento da leitura 

 
 

Modelos de leitura apontam que há duas vias de tratamento da informação que 

se completam, pois nenhuma delas sozinha é suficiente para ler todas as palavras: 

uma rota fonológica que por meio de um processo de decodificação identifica o som 

correspondente a cada letra, deduz uma pronúncia possível e depois acessa o 

significado e uma via direta, ou rota lexical, que por meio de reconhecimento 

automático ativa o significado e utiliza essa informação para recuperar a pronúncia. 

(DAHAENE, 2012; ENHI, 2013). 

Neste modelo, de dupla rota, a rota fonológica seria útil para ler palavras raras, 

palavras novas ou com ortografia regular, e ineficaz para ler palavras irregulares com 

grafemas que representam mais de um fonema. A rota lexical, que utiliza 

reconhecimento automático de palavras anteriormente armazenadas na memória 

lexical, seria útil para leitura de palavras frequentes ou irregulares, mas falharia para 

ler palavras novas que não fazem parte do léxico mental. (DAHAENE, 2012). 

A estratégia de leitura por reconhecimento automático é melhor pois, ao usar 

uma rota de leitura que exige decodificação (rota fonológica), a atenção é desviada 

do significado enquanto a palavra está sendo identificada, atrapalhando a 

compreensão, o que não acontecerá se as palavras forem lidas de memória, por 

reconhecimento automático, ficando a atenção focada no texto. (ENHI, 2013). 

As crianças se tornam leitoras hábeis, quando identificam automaticamente as 

palavras escritas, pois possuem a representação mental da estrutura da palavra 

conhecida, porém o léxico mental é constituído também a partir de práticas de 

decodificação combinada com o aumento do conhecimento do vocabulário. (MORAIS 

et al., 2013). 
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No início do processo de alfabetização as crianças se deparam com palavras 

que ainda não fazem parte do léxico mental, portanto não podem ser reconhecidas 

automaticamente. É necessário a utilização da rota fonológica para acessar a 

pronúncia e significado, por meio de estratégias de decodificação. Percebe-se então 

a importância de desenvolver a consciência fonológica para auxiliar neste processo 

de conversão grafema x fonema, uma vez que essas palavras decodificadas, 

passarem a compor o léxico mental, poderão então ser lidas de forma automática, 

tornando a leitura mais rápida. 

 
Fases do desenvolvimento da leitura 

 
 

De acordo com o modelo de desenvolvimento de leitura proposto por Enhi 

(2013), as crianças passam por quatro fases, que são baseadas no tipo de 

conhecimento alfabético que predomina na conversão grafema x fonema, a fim de 

armazenar as palavras na memória, que serão descritas a seguir: 

Fase pré alfabética: não envolve relação letra-som, a criança não consegue 

decodificar palavras, embora possam conhecer algumas letras, tratam as palavras 

como se fossem desenhos. 

Fase alfabética parcial: as crianças têm um conhecimento parcial sobre: forma, 

nome e os sons das letras, a existência de sons dentro das palavras, a noção de que 

apenas algumas letras são relacionadas aos sons, e ainda não aprenderam 

completamente a decodificar as palavras escritas convertendo letras em sons. 

Fase alfabética completa: as crianças nessa fase se tornam realmente leitoras, 

aprendem a traduzir as letras das palavras em correspondentes sonoros. Essa 

estratégia de decodificação contribui para armazenar a grafia da palavra, que depois 

poderá ser lida de forma automática. Conforme elas armazenam mais palavras em 

sua memória, caminham em direção a fase alfabética consolidada 

Fase alfabética consolidada: nessa fase padrões ortográficos também são 

utilizados para formar conexões e permitir a leitura da palavra. 

Percebe-se que esse modelo de desenvolvimento de leitura proposto, inclui 

etapas que também preveem a reflexão sobre os sons que compõem a palavra e a 

conversão grafema-fonema. 
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Fases do desenvolvimento da escrita 
 
 

Morais (2016), baseando nas teorias da psicogênese da escrita proposta por 

Emília Ferreiro e Ana Taberosky em 1979, descreve as etapas do aprendizado da 

escrita: 

Pré silábica: A escrita não está pautada na fala, predominância do realismo 

nominal, a criança acredita que é necessária uma quantidade mínima de 3 letras 

diferentes para escrever, não considerando como palavra sequência com 2 letras. 

Silábica: Inicia a percepção da relação entre partes orais e partes escritas, 

começa a perceber que a escrita nota as palavras faladas, inicialmente sem valor 

sonoro colocando uma letra para cada sílaba e depois com valor sonoro utilizando 

letras que realmente há na palavra. 

Quanto a este nível, Morais (2016) aponta que, quando a criança passa da 

escrita silábica sem valor sonoro, para a escrita com valor sonoro, precisa analisar 

fonologicamente a palavra acionando duas habilidades de CF: síntese silábica e a de 

contar sílabas. Além disso, na escrita com valor sonoro, a criança também precisará 

analisar os fonemas vocálicos que aparecem no interior da sílaba. 

Silábica alfabética: É uma etapa de transição em que a criança já percebeu que 

a escrita pauta a fala e descobre que precisa colocar mais letras do que uma por 

sílaba. Para isso, é necessário que reflita no interior da sílaba para notar os sons que 

a formam, ou seja, exige a consciência fonêmica, que vai além de conhecer o valor 

sonoro das vogais, pois exige que aprenda o valor sonoro das consoantes. 

Alfabética: Neste nível a criança escreve uma letra para cada fonema, ainda 

com muitos erros ortográficos, prevalecendo ainda a lógica que cada letra representa 

apenas um som. 

Nota-se que a transição de uma etapa para outra envolve também, habilidades 

relacionadas à consciência fonológica, como: síntese silábica, análise de fonemas 

vocálicos, identificação de fonemas isolados na sílaba e conversão em grafemas. 

Para que os alunos se apropriem do sistema de escrita alfabética, devem 

entender como o mesmo funciona. (ALBUQUERQUE, 2012). Isso será possível a 

partir da aquisição de competências linguísticas e metalinguísticas, tais como a 

consciência fonológica, uma vez que essa consciência habilitará a criança a 
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compreender que a fala pode ser segmentada em unidades menores. (SEABRA; 

CAPOVILLA, 2010). 

A consciência fonológica é uma habilidade metalinguística que envolve a 

consciência de que a fala pode ser segmentada em segmentos menores e a 

habilidade de manipular esses segmentos. (BERTELSON; DE GELDER, 1989). 

Leitores que tem êxito, são aqueles que apresentam CF bem desenvolvida, 

sendo que aqueles que não possuem ou apresentam defasagem ou talvez precisem 

de um esforço maior para se tornarem leitores fluentes. (LAMPRECHT, 2012). Sem 

instrução 25% dos alunos da primeira série do Ensino Fundamental não desenvolvem 

a consciência fonêmica e poderão apresentar dificuldades de leitura e escrita. 

(ADAMS et al., 2006). 

Ainda, as instruções quanto o principio alfabético realizadas de maneiras 

diretas e explicitas proporcionam melhoras na consciência fonológica e nas 

habilidades de leitura e escrita em crianças da pré escola. (FERNANDES, 2011; 

SIMÕES, 2011) e promovem o aceleramento no processo de leitura e avanços nos 

níveis da escrita em crianças maiores. (SICHERINO, 2003).O objetivo da estimulação 

da consciência fonológica é promover uma reflexão metalinguística em que o aluno 

passa interagir com a língua, compreendendo de maneira mais rápida a complexa a 

relação entre oralidade e escrita. (ZORZI, 2016). Sendo o conhecimento fonológico 

uma necessidade comprovadamente presente. 

Percebe-se que há um conjunto de fatores que podem interferir de maneira 

negativa, na atuação do professor em sala de aula, de forma que promova atividades 

para incluir a consciência fonológica no contexto escolar, a fim de potencializar o 

processo de alfabetização: a carência de materiais didáticos que deem suporte às 

práticas pedagógicas do professor e a falta de preparo obtido em sua formação quanto 

a esses aspectos. (PAIVA, 2014; WOLF, 2015). 

A análise dos exercícios propostos nos livros didáticos de alfabetização de 

escolas públicas e particulares evidenciou que há prevalência de atividades que 

propiciam o letramento e poucas atividades metalinguísticas que incluam a 

consciência fonológica. (PAIVA, 2014). 

Letramento envolve o conjunto de práticas sociais que utiliza a escrita, em 

contextos específicos e para objetivos específicos. (KLEIMAN, 1995). Ainda, Morais 
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(2016) destaca que as práticas de letramento envolvem leitura e produção de textos, 

e apoia a conjugação dessas práticas com o ensino do sistema de escrita alfabética. 

Ao analisar os livros de alfabetização disponíveis na rede pública pelo Programa 

Nacional do Livro Didático (PNLD), Oliveira (2014), concluiu que embora o edital do 

programa nacional do livro didático, preconize que os livros devem enfatizar a 

relação fonema grafema e fluência da leitura, os mesmos não apresentam atividades 

para desenvolver tais competências. 

Segundo Balestrin e Cielo (2003), o conhecimento dos professores, muitas 

vezes limita-se a rimas e a divisão silábica, níveis que algumas crianças desenvolvem 

espontaneamente, diferentemente da consciência fonêmica que necessita de 

instrução formal e explícita. 

Morais (1996) destaca que para alfabetizar-se o aluno deve conhecer o código 

da língua antes de ler, o que justifica a importância de considerar o papel da 

consciência fonológica nas salas de alfabetização. No entanto o mesmo autor aponta 

que apenas algumas habilidades fonológicas são essenciais para a criança avançar 

em suas hipóteses de escrita. 

As habilidades destacadas pelo autor supracitado são: análise silábica para 

abandono do realismo nominal na fase pré-silábica e seleção da letra na fase silábica, 

identificação de palavras que começam com a mesma sílaba a partir da fase silábica, 

identificação de palavras que compartilham o mesmo fonema inicial, importante para 

atingir o nível silábico alfabético ou alfabético e identificação de palavras que rimem 

ou produção de rimas, que são importantes para melhor compreender o 

funcionamento das letras que se repetem em diferentes palavras, tornando o aluno 

atento às semelhanças sonoras. (MORAIS, 2016). 

A Associação Internacional de Leitura destaca que os professores devem 

conhecer as funções e a integração da consciência fonológica, identificação de 

palavras, fluência e compreensão para a leitura fluente. (GIBSON, 2010). 

Lamprecht et al. (2012) destacam que comumente os professores utilizam 

atividades de consciência fonológica em sala de aula de forma implícita, como por 

exemplo, atividades voltadas para rimas e sílabas, sem ter o conhecimento que fazem 

parte de um conjunto de tarefas de consciência fonológica extremamente importantes 

para a aprendizagem. Os autores atribuem isso à uma possível falta de conhecimento 
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do assunto, ou ao método de ensino utilizado que pode não prever a explicitação dos 

sons no ensino da escrita. 

Ainda, Inácio (2017), ao analisar as práticas pedagógicas de professores 

alfabetizadores por meio de questionários, aponta que os alfabetizadores já fazem uso 

de atividades voltadas para estimulação fonológica, porém sem explorar o potencial 

da atividade, como por exemplo, atividades com rimas que muitas vezes são usadas 

como simples reflexão, sem propor aos alunos uma reflexão sobre a estrutura sonora 

das mesmas. 

Em pesquisa de Lacalendola (2017), foram analisadas as ementas das 

disciplinas referentes a alfabetização, dos cursos de pedagogia de universidades 

localizadas na cidade de São Paulo. Os resultados evidenciaram que raramente a 

consciência fonológica é abordada nos conteúdos propostos. 

Nesse contexto, o educador deveria ser o principal agente na estimulação das 

habilidades fonêmicas, sendo capaz de desenvolver a CF dentro da sala de aula de 

maneira contextualizada e sistematicamente. (SIMÕES 2011). O professor do primeiro 

ciclo tem um papel relevante no desenvolvimento dessas competências fonológicas, 

porém em suas práticas muitas vezes prevalecem apenas atividades de leitura e 

escrita, desvalorizando atividades que promovem reflexão dos segmentos sonoros e 

desenvolvimento da consciência fonológica. (DIAS, 2013). 

Nesse sentido, Morais (2016) sugere que embora as práticas de letramento, 

envolvendo leitura e produção de texto, sejam essenciais no processo de 

alfabetização, o ensino do SEA não pode ser negligenciado. E este envolve também 

reflexão sonora. Portanto, diariamente os professores deveriam planejar e incluir na 

rotina de sala de aula, os dois tipos de atividades: de reflexão de palavras para ensino 

do SEA e de leitura e produção de textos. 

Países americanos e europeus reconhecem a importância da CF para 

alfabetização e valorizam as evidências científicas nesse sentido. Na Alemanha que 

possui também escrita de base alfabética, a estimulação da CF é reconhecida como 

um importante fator para desenvolvimento da leitura e escrita. (MAYER; MATSCH, 

2015). 

Seabra e Capovilla (2010) destacam que França, Estados Unidos e Inglaterra 

após empreender pesquisas para compreender as razões do fracasso escolar 

presentes nos baixos índices de suas escolas, reorientaram suas políticas 
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pedagógicas educacionais para incluir instruções fônicas, metafônicas de forma 

sistemática e explícita, adotando o método de alfabetização fônico. Esses países, 

baseados nas evidências científicas, reconheceram a importância da consciência 

fonológica e correspondência fonema-grafema para alfabetização e que as crianças 

privadas dessas instruções fônicas e metafônicas não adquirem a consciência 

fonológica para mapear a fala por meio da escrita. 

Ericson e Juliebo (1998), apontam que a inclusão de atividades de estimulação 

da consciência fonológica na rotina de sala de aula poderá beneficiar todos os alunos 

e não somente aqueles com dificuldades de leitura e escrita. 

Esta pesquisa apoia-se na conclusão de que existe uma forte relação entre 

consciência fonológica e alfabetização e que a inclusão de atividades de reflexão 

fonológicas pode trazer benefícios para o desenvolvimento da leitura e escrita. 

(ADAMS et al., 2006; ALBUQUERQUE, 2012; SEABRA;CAPOVILLA; 2010, 

LAMPRECHT 2012; SIMÕES, 2011). 

A seguir apresentaremos pesquisas nacionais e internacionais que comprovam 

tal assertiva. 

 

1.3 – Pesquisas de Intervenção em Consciência Fonológica 

 
Existe forte interesse em CF na área da educação e saúde, a partir de estudos 

que demonstram forte relação entre essa habilidade e as habilidades de leitura e 

escrita. A fim de minimizar os impactos da defasagem em CF na aquisição e 

desenvolvimento da leitura e escrita, diversos programas de intervenção e 

estimulação da consciência fonológica já foram propostos. 

Foram analisados nessa pesquisa 7 artigos científicos que tratavam de 

pesquisas de intervenção em consciência fonológica, publicadas nos anos de 2013 a 

2016, dos quais 3 tinham como sujeitos participantes alunos com dificuldades na 

alfabetização, 1, alunos sem dificuldades e 3 incluindo os dois grupos na mesma 

pesquisa, com e sem dificuldades, a fim de comparar o desempenho dos dois grupos. 

A partir da análise, observou-se baixa incidência de propostas com foco preventivo, 

uma vez que apenas uma pesquisa teve como sujeitos participantes 

alunos sem dificuldades na alfabetização. 
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Nessas 7 pesquisas , a análise dos programas de intervenção propostos, 

apontam que as estimulações foram realizadas no contra turno ou em horário de aula 

com todos os alunos, o número de seções de intervenção variou em cada estudo, 

sendo no mínimo 12 e no máximo 75 seções, prevalecendo como média 18 seções, 

com periodicidade de 1 a 2 vezes por semana, com tempo de seção variando de 15 a 

50 minutos. 

Embora todas as pesquisas tenham sido realizadas no contexto da escola, 

85,7% (n=6) das intervenções não foram realizadas pelo próprio professor e sim por 

um profissional da saúde, o fonoaudiólogo. 

Partindo dos dados acima descritos, observamos que pouco tempo de 

intervenção planejada e bem orientada já pode trazer benefícios para o 

desenvolvimento da linguagem escrita em sala de aula, os próprios professores 

deveriam assumir essa estimulação. A esse respeito Santos e Maluf (2010), ao 

evidenciarem em sua pesquisa, que os alunos se beneficiam de estimulações de 

consciência fonológica realizadas pelo próprio professor em sala de aula, destacaram 

a importância deste profissional, especialmente aqueles envolvidos em classes de 

pré-alfabetização e alfabetização, reconhecerem as relações existentes entre a 

consciência fonológica e a aquisição da leitura e escrita, desenvolvendo práticas de 

ensino que incluam a estimulação. 

 
1.3.1- Pesquisas Nacionais 

 
 

A intervenção em CF tem como foco o desenvolvimento, aplicação e avaliação 

dos resultados de programas com estratégias para treino dos diferentes níveis de CF, 

isso por meio de tarefas fonológicas e ensino da correspondência fonema X grafema. 

(NOVAES et al., 2013, BARBY; GUIMARÃES, 2016.) As tarefas fonológicas propostas 

nos programas de intervenção têm como objetivo estimular cada nível da CF. Nas 

pesquisas nacionais, são descritas tarefas como: nomear letras, identificar e produzir 

rimas, síntese, segmentação de sílabas e palavras na frase, exclusão, adição e 

transposição de sílabas e fonemas, identificação de sons iniciais, identificação da 

palavra com sílaba dada, identificação do valor sonoro de cada letra, leitura e escrita 

de palavras. (FUKUDA; CAPELLINI, 2012; NOVAES et al., 2013; PAULA et al., 2005; 

SILVA, 2009). 
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Pesquisas apontam que as intervenções promovem: melhora no 

desenvolvimento de leitura e escrita. (BARBY; GUIMARÃES, 2016; NOVAES et al., 

2013; PAULA et al., 2005), melhora na memória de trabalho, velocidade do 

processamento fonológico e reconhecimento do alfabeto. (ANTUNES; CRENITTE, 

2015), melhora na elaboração de textos e diminuição dos erros na escrita. (SILVA; 

CAPELINNI, 2011), melhora no desempenho escolar e melhora nas habilidades de 

consciência fonológica. (NOVAES et al., 2013). 

Ainda, os resultados das pesquisas apontam melhora das habilidades de 

consciência fonológica com correlação positiva nas habilidades de leitura. 

(CAPELLINI  et.al.,  2009;  CARVALHO,  2012;  FERNANDES,  2011;  GUTIERREZ, 

2015;  JUNIOR  et  al.,  2006;  JUSTINO;  BARRERA,  2012;  NOVAES  et  al., 2013; 

SANTOS; MALUF, 2010). 

A análise dos programas de intervenção propostos em pesquisas brasileiras, 

apontam que as estimulações de CF geralmente são realizadas no contexto escolar, 

porém sendo realizadas por um profissional da saúde (fonoaudiólogo) e não pelo 

próprio professor da classe. As seções de intervenção variaram de 12 a 75 seções, 

prevalecendo como média 18 seções, com periodicidade de 1 a 2 vezes por semana 

e com tempo de seção variando de 15 a 50 minutos. (PAULA et al., 2005; SILVA; 

CAPELLINI, 2009; SANTOS; MALUF, 2010, FUKUDA; CAPELLINI, 2012; NOVAES 

et al., 2013; ANTUNES; CRENITTE, 2015; BARBY; GUIMARÃES, 2016). 

Há prevalência de propostas de intervenção direcionadas aos sujeitos com 

dificuldades na alfabetização, baixo desempenho escolar ou dislexia, embora esses 

programas tenham sido realizados dentro da escola, não foram direcionados para 

todos os alunos da sala de aula. 

Nesse sentido, observa-se que o foco das pesquisas de intervenção está em 

avaliar a eficácia da estimulação em crianças que já possuem alguma dificuldade de 

leitura e escrita, o que é claramente demonstrado na baixa incidência de trabalhos de 

intervenção em crianças sem dificuldades, com o intuito preventivo, que é 

apresentado apenas nas pesquisas de Gutierrez (2015), Santos e Maluf (2010) e 

Inácio (2017), que propõe estimulação da CF em sala de aula. 

Santos e Maluf (2010) realizaram pesquisa envolvendo programa de 

estimulação da CF em alunos da pré-escola. O programa foi aplicado coletivamente 

por 12 semanas, contendo atividades desenvolvidas com a utilização de músicas, 
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brincadeiras e jogos, envolvendo aliterações, rimas, segmentação de frases em 

palavras, segmentação, omissão, identificação e substituição silábica omissão e 

substituição de fonemas, sendo que um grupo foi estimulado pela coordenadora 

pedagógica, o segundo pelo pesquisador e um terceiro grupo foi estimulado pela 

professora da classe. 

Os resultados da pesquisa supracitada, apontaram que a estimulação da CF 

realizada por professores em sala de aula, promoveram a melhora nas habilidades de 

CF e maior avanço na prova de escrita das crianças do grupo experimental, que esses 

ganhos observados não variam em função do aplicador e sim devem-se as 

características do programa. 

Em pesquisa realizada por Gutierrez (2015), uma proposta de intervenção em 

consciência fonológica, foi aplicada em sala de aula por um ano, por professoras do 

2º ano do ensino fundamental. Foi utilizado o programa de estimulação proposto por 

Adams et al. (2006), envolvendo: jogos de escuta, jogos com rimas, consciência de 

palavras e frases, introdução de fonemas no início e final da palavra, consciência 

fonêmica, e relação fonema-grafema. 

Na pesquisa, ao comparar as produções textuais dos alunos do grupo controle 

antes e depois das estimulações em CF, percebeu-se que houve evolução nos níveis 

da escrita, pois os alunos que antes estavam na fase pré-alfabética, após a 

intervenção haviam conseguido chegar ao nível alfabético. Em contrapartida, no grupo 

controle, que não recebeu a estimulação, apenas um aluno estava no nível alfabético 

no final do ano. 

Com relação a análise dos tipos de erros presentes nos textos escritos entre o 

grupo experimental e o grupo controle, após a intervenção em CF, foi observado que 

houve menos incidência de erros fonológicos3 nos alunos que receberam a 

estimulação. Os alunos que não foram submetidos à intervenção, apresentaram erros 

motivados pela fonologia relacionados à estrutura silábica da palavra, vogais, menor 

desempenho em consciência fonêmica e menor número de palavras escritas no texto. 

Os resultados apresentados na pesquisa de Gutierrez (2015), são favoráveis à 

estimulação da CF em sala de aula para contribuir na aquisição da hipótese de escrita 
 

3 Erros marcados pela motivação fonológica, relacionados às dificuldades representacionais ou 
manifestações da fala na escrita. Podem envolver erros relacionados a grafia de sílabas complexas 
(grade-grande), envolvendo fonemas surdos e sonoros (agordou -acordou), consoantes palatais 
(porquinho-porguinho), motivação fonética (poti-pote) (MIRANDA, 2013). 
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alfabética, melhorar habilidades de CF relacionadas à sílabas e fonemas, e a prevenir 

a ocorrência dos erros motivados pela fonologia. 

O mesmo programa de estimulação proposto por Adams et al. (2006), foi 

utilizado na pesquisa de Inácio (2017), com o objetivo de avaliar a influência da 

intervenção em CF no desenvolvimento da alfabetização de alunos do 1º ano de uma 

escola pública. Foi realizada estimulação da CF por 15 a 25 minutos diários, pelo 

professor em sala de aula e os resultados apresentados estão em concordância com 

àqueles encontrados por Gutierrez (2015). As crianças submetidas à estimulação 

apresentaram melhorar nas habilidades de CF, diretamente correlacionadas ao 

melhor desempenho em leitura e escrita. 

 

 
1.3.2- Pesquisas Internacionais 

 
 

As intervenções em CF fazem parte do contexto de reabilitação das 

dificuldades de alfabetização também no contexto internacional. Gibson (2010) 

realizou pesquisa com professores que participam de um programa de recuperação 

da leitura (Reading Recovery), no qual participam alunos que apresentam baixo 

desempenho na alfabetização na sala regular. Os resultados demonstraram que 

esses alunos apresentam melhora significativa na leitura após 7 semanas de 

intervenção envolvendo treino de consciência fonológica e que isso está diretamente 

relacionado ao grau de conhecimento demonstrado pelos professores do programa 

quanto a definição e aplicação da consciência fonológica. 

Na Alemanha, Mayer e Matsch (2015) elaboraram, aplicaram e avaliaram os 

resultados de um programa de intervenção com atividades de consciência fonológica 

e reconhecimento automático rápido. O programa foi conduzido pelos próprios 

professores para todos os alunos da primeira série, em salas de aula de 23 escolas 

do país, tendo como foco principal os alunos que apresentaram na avaliação pré-teste 

indicadores de risco para dislexia. Durante 14 semanas toda a sala de aula era 

submetida a atividades de CF que envolviam: identificação de palavras com rimas, 

segmentação de palavras em fonemas, síntese de silabas para formar palavras, 

identificação e categorização de sons no começo e final da palavra, síntese e 

segmentação de fonemas. 
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Os resultados apontaram que crianças com dificuldades em CF e na nomeação 

rápida de estímulos visuais, podem ser apoiadas de maneira eficaz por métodos que 

promovem o ensino da CF e reconhecimento automático das palavras. No contexto 

da sala de aula todas as crianças são beneficiadas, porém aquelas que apresentam 

risco para desenvolver dificuldades de leitura, pelos achados da pesquisa 

necessitariam de um programa de estimulação mais específico e individualizado, 

embora também tenham apresentando melhora em todas as habilidades. 

As pesquisas internacionais destacam como tarefas fonológicas importantes 

para serem treinadas em um programa de intervenção: rima (produção, identificação 

de palavras que não rimam, reconhecimento de rimas), síntese de palavras ditas com 

todos os sons prolongados ( Ex: ssssaaaappppoooo = sapo), síntese de palavras ditas 

isolando e prolongando apenas o primeiro som ( Ex: sssss pausa apo = sapo), síntese 

de palavras ditas com todos os sons isolados ( Ex: sss pausa a pausa p pausa o = 

sapo), identificação e diferenciação dos nomes da letras, identificação de fonemas 

similares em palavras diferentes ( Ex: sapo e salada, ambos iniciando pelo som sss). 

(O’CONNOR et al., 1993; TYLER et al., 2011). 

Em programa proposto por O’Connor et al. (1993), crianças com atraso no 

desenvolvimento, pertencentes à 6 salas de pré-escola de uma escola em 

Washington, foram submetidas a 7 semanas de intervenção de treinamento de CF, 10 

minutos por dia, 4 vezes na semana, com foco principalmente em síntese fonêmica. 

Os resultados apontaram melhora nas habilidades estimuladas. 

Tyler et al. (2011) avaliou o desempenho de 47 crianças de 3 a 5 anos, 

estimuladas em CF em ambiente clínico por 6 semanas, com seções de 60 minutos, 

e observou melhoras nas habilidades treinadas de: consciência fonêmica, 

reconhecimento de letras e relação fonema X grafema. 

Com o objetivo de avaliar o efeito de um programa de intervenção em CF em 

crianças que de acordo com a indicação dos professores e do resultado de testes de 

habilidades, apresentaram risco para dificuldades de leitura, Eissa (2014) avaliou o 

desempenho pré e pós treinamento das habilidades de CF em 40 crianças da pré- 

escola de 3 escolas e concluiu que o programa se mostrou eficaz para desenvolver a 

memória fonológica, sensibilidade fonológica e habilidades metafonológicas. O 

programa proposto na pesquisa foi realizado em sala de aula pelo autor da pesquisa 
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envolvendo atividades de correspondência entre som e letra, rima, adição e 

substituição de sons, segmentação e síntese de sons e sílabas. 

Observa-se que as pesquisas internacionais de intervenção em consciência 

fonológica foram propostas para alunos no período de pré-alfabetização, 

considerando CF como um pré-requisito. (EISSA, 2014; O’CONNOR et al., 1993, 

TYLER et al., 2011,) e no período de alfabetização. (GIBSON, 2010; MAYER; 

MATSCH, 2015). 

As pesquisas nacionais e internacionais demonstram que a consciência 

fonológica pode ser ensinada. Cats e Hogan (2003) destacam que a intervenção deve 

partir do nível mais fácil e progredir, aumentando o nível de complexidade e apontam 

fatores que devem ser considerados nesse ensino: 

-Cada nível de consciência fonológica possui uma exigência cognitiva, por exemplo: 

reconhecer rimas é mais fácil do que produzir rimas. 

-Atividades com sílabas são mais fáceis do que atividades com fonemas. 

-Isolar fonema é mais fácil do que segmentar sílabas em fonemas 

-Análise e Síntese de fonemas são mais fáceis com sons prolongáveis (ssss, fffff) do 

que com sons plosivos (/p/ /b/). 

- A utilização de objetos como apoio visual (blocos, fichas e cartões) beneficia o ensino 

da segmentação fonêmica. 

-O trabalho com consciência fonológica tem impacto maior na leitura quando 

combinado com o ensino da correspondência fonema x grafema. 

Nesse sentido, considerando a complexidade linguística em cada tarefa 

fonológica e nível, a sequência sugerida por ele para estimulação partiria do trabalho 

com rimas seguindo pelo nível da sílaba e culminando na consciência fonêmica. 

Nesta sessão, por meio da apresentação dos achados das pesquisas nacionais 

e internacionais, com propostas de intervenção em CF é possível concluir que a 

consciência fonológica traz diversas vantagens, já mencionadas anteriormente, que 

comprovam a importância de sua implementação no contexto da alfabetização. 

(O`CONNOR et al., 1993, TYLER et al., 2011; EISSA 2014; GIBSON, 2010,  MAYER 

;MATCH,  2015;  INÁCIO,  2017;  GUTIERREZ,  2015;  PAULA  et  al.,  2005; SILVA; 

CAPELLINI, 2009; SANTOS; MALUF, 2010, FUKUDA; CAPELLINI, 2012; NOVAES 

et al., 2013; ANTUNES; CRENITTE, 2015; BARBY; GUIMARÃES, 2016). 
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2. DESENVOLVIMENTO 

 
Para atender os objetivos da pesquisa, o seu desenvolvimento será descrito em 

etapas e representado a seguir pelas figuras de 2 a 6. 

 
2.1- Etapa 1 – Análise de material 

 
 

Materiais analisados: 
 
 

Os materiais analisados foram classificados em: 

-Documentos: Base Nacional Comum Curricular (BNCC) 

-Programas de estimulação da consciência fonológica, nacionais e internacionais 

publicados em livros (apresentado no Quadro 5). 

-Literatura com história bíblicas adequadas a linguagem infantil e diferentes versões 

da bíblia. (apresentado no Quadro 7). 

 
FIGURA 2 -Etapa 1 da pesquisa 

 

Fonte: Autoria própria (2018) 

 
 

2.1.1- Análise da BNCC: 

 
 

A BNCC é uma política nacional formulada sob a coordenação do Ministério da 

Educação (MEC), trata-se de “um documento de caráter normativo que define o 
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conjunto orgânico e progressivo de aprendizagens essenciais que todos os alunos 

devem desenvolver ao longo das etapas e modalidades da Educação Básica” (Brasil, 

2016, pág. 7). 

O documento é orientado pelas DCN (Diretrizes curriculares nacional) e indica 

as competências e conhecimentos essenciais esperados ao longo da escolaridade, 

sendo uma referência nacional para a formulação dos currículos e das propostas 

pedagógicas das instituições escolares. 

Nesse sentido, o documento propõe que os currículos subnacionais (estadual, 

distrital, municipal) sejam construídos com base nas aprendizagens essenciais 

estabelecidas pela base, por serem consideradas fundamentais para cada etapa da 

educação básica. Também visa o desenvolvimento global do aluno, a fim de superar 

a fragmentação do conhecimento e estimulá-lo a aplicar suas aprendizagens na vida 

real. 

As orientações destinadas ao Ensino Fundamental, dividem-se em anos iniciais 

(1o ao 5o ano) e anos finais (6o ao 9o ano), são organizadas em quatro áreas de 

conhecimento: Linguagem (língua portuguesa, artes, educação física e língua inglesa 

para os anos finais), Matemática, Ciências da Natureza e Ciências Humanas 

(geografia e história). Cada área estabelece unidades temáticas que incluem objetos 

de conhecimento (conteúdos, processos, atitudes) relacionados à diversas 

habilidades necessárias para garantir o desenvolvimento das competências 

específicas da área. 

A proposta da base para os anos iniciais da educação fundamental valoriza as 

situações lúdicas e o trabalho organizado em torno dos interesses e vivências dos 

alunos. Ainda, preconiza que os dois primeiros anos devem ser direcionados a 

alfabetização para apropriação do sistema da escrita alfabética articulado às práticas 

de letramento. 

O objetivo da análise da BNCC foi selecionar os objetos de conhecimento e 

habilidades propostas na alfabetização e ensino fundamental (1º a 2º ano), 

relacionados aos componentes curriculares de Língua Portuguesa, Ciências da 

Natureza e Ensino Religioso. 

A inclusão desses componentes curriculares justifica-se principalmente pelo 

favorecimento dos objetos de conhecimentos e habilidades dessas áreas para 

organizar a proposta integrada da estimulação da CF. Os objetos de conhecimento 
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e as habilidades de ciências da natureza foram selecionadas, de modo que 

contribuíram para a integração com os objetos de conhecimento e habilidades da 

área de ensino religioso, considerando as temáticas comuns a infância. 

De modo semelhante, a escolha dos objetos de conhecimento de Língua 

Portuguesa também foram selecionados com o objetivo de integração com Ciências 

da Natureza, Ensino Religioso e os níveis de consciência fonológica. 

Os objetos de conhecimento e habilidades propostos para Ensino Religioso 

também foram analisados, com o intuito de selecionar aqueles que poderiam ser 

integrados às temáticas bíblicas. 

 

Resultado da análise da BNCC para Língua Portuguesa 

A base para Língua Portuguesa nos anos iniciais, diferente das outras áreas, 

além de apresentar as unidades temáticas, objetos de conhecimento (OC) e 

habilidades (HB), acrescenta ainda cinco eixos de aprendizagem: oralidade, 

conhecimentos linguísticos e gramaticais, leitura, escrita e educação literária. A 

organização do documento e a análise dos dados está representada e descrita a 

seguir (Tabela 1). 

 
Tabela 01- Organização da BNCC para Língua Portuguesa nos anos iniciais do Ensino 
Fundamental. 

 

EIXOS Unidades 
temáticas 

Objetos de 
conhecimento 

Habilidades Habilidades 

que estimulam 
CF 

 
 

SÉRIES 
 

 1º 2º 1º 2º 1º 2º 1º 2º 

Oralidade 4 4 6 7 6 8 0 0 

Leitura 3 3 8 4 14 10 0 0 

Escrita 4 3 8 10 8 10 1 4 

Conhecimentos 
Linguísticos 

3 3 6 7 13 12 10 7 

Educação Literária 5 5 6 7 8 9 2 1 

TOTAL 19 18 34 35 49 49 13 12 

Fonte: Dados da pesquisa (2018) 
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Na Tabela 1, apresentam-se a quantidade de unidades temáticas e os objetos 

de conhecimento e habilidades descritos na BNCC para Língua Portuguesa no 1.º e 

2.º Anos para cada eixo (oralidade, leitura, escrita, conhecimentos linguísticos e 

educação literária). Ainda se apresentam, na Tabela, dentre as habilidades propostas 

pela BNCC em cada eixo, quantas propiciam a estimulação da consciência fonológica. 

A exemplo disso, cita-se o eixo de conhecimentos linguísticos no 1.º Ano. 

Propõem-se 3 unidades temáticas, 6 objetos de conhecimento e 13 habilidades. 

Dentre as habilidades, observou-se que 10 propiciam a estimulação da CF. Já no eixo 

de leitura do mesmo ano, apresentam-se, no documento 3 unidades temáticas, 4 

objetos de conhecimento e 14 habilidades, sendo que nenhuma delas está 

relacionada à estimulação da consciência fonológica. 

De maneira geral, cada unidade temática apresenta de 1 a 4 objetos de 

conhecimento no primeiro ano e de 1 a 6 no segundo, com prevalência de objetos de 

conhecimento na unidade temática “apropriação do sistema alfabético da escrita” do 

eixo conhecimentos linguísticos e gramaticais para o primeiro ano e na unidade 

“estratégias durante a produção de texto” do eixo escrita para o segundo ano. Esses 

achados podem sugerir uma preocupação maior com a aquisição do código e 

consciência fonológica no primeiro ano, que uma vez estimulada pode facilitar o 

processo de produção de textos no segundo ano. 

Quanto as habilidades, o documento descreve 49 habilidades para Língua 

Portuguesa e de maneira geral relaciona 1 habilidade para cada objeto de 

conhecimento, havendo exceções em que relaciona de 2 a 3 para cada objeto, sendo 

no primeiro ano: decodificação, compreensão do sistema alfabético de escrita, 

consciência fonológica, consciência grafo-fonêmica, conhecimento do alfabeto e 

apreciação do texto literário. 

No segundo ano observa que isso ocorre nos seguintes objetos de 

conhecimento: regras de convivência em sala de aula, conhecimento do alfabeto, 

estruturas silábicas, sinonímia e antonímia, processos de criação e apreciação do 

texto literário, relacionando de 2 a 4 para cada um. 

Na BNCC para Língua Portuguesa também puderam ser observadas 

habilidades que possibilitam estimulação da consciência fonológica nos níveis de 

frase, sílaba, rima, aliteração e fonemas, como por exemplo com tarefas de 
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segmentação silábica, consciência silábica, manipulação fonêmica e relação fonema 

grafema. 

Das 98 habilidades descritas para 1º e 2º ano do EF, sendo metade para cada 

ano, 13 estão diretamente relacionadas ao desenvolvimento da consciência 

fonológica no 1ºano, sendo: 3 relacionadas ao alfabeto, 1 segmentação de frase, 2 

segmentação e manipulação silábica, 2 consciência e manipulação fonêmica, 3 

relação fonema-grafema e 2 atividades envolvendo textos rimados ou parlendas. No 

2º ano há 12 atividades que podem favorecer a estimulação da CF, divididas em: 1 

relacionada ao alfabeto, 1 segmentação de frase, 1 segmentação e manipulação 

silábica, 2 consciência e manipulação fonêmica, 6 relação fonema-grafema e 1 

atividade envolvendo textos rimados ou parlendas (Tabela 2). 

A prevalência de atividades que favorecem a estimulação da CF foi encontrada 

no eixo de conhecimentos linguísticos e gramaticais, no qual das 98 habilidades 

proposta para os dois níveis de ensino, 17 estimulam a CF e 4 o alfabeto, contribuindo 

assim para a apropriação do sistema alfabético. 

Nos demais eixos a prevalência foi mínima ou nula, mesmo naqueles nos quais 

essa habilidade é extremamente importante, como no eixo da leitura que não 

apresentou nenhuma habilidade relacionada e na escrita com apenas 5 habilidades 

exigindo reflexão metafonológica. 

Observou-se que o documento prevê habilidades relacionadas à práticas de 

letramento em todos os eixos, com incidência nas atividades de produção e 

compreensão da linguagem oral e escrita, o uso de diferentes gêneros textuais e a 

compreensão e organização do texto escrito. 
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Tabela 02: Relação das habilidades de Língua Portuguesa do 1º e 2º ano na BNCC que 
contribuem para desenvolvimento da consciência fonológica. 

 

Tarefa   Habilidades  
 1o 2o 

Alfabeto 3 1 

Segmentação de frase 1 1 

Segmentação e manipulação silábica 2 1 

Consciência e manipulação fonêmica 2 2 

Relação fonema X grafema 3 6 

Textos rimados e/ou parlendas 2 1 

Total 13 12 

Fonte: Dados da pesquisa, 2018 

 

A partir dessa etapa obteve-se um mapeamento dos objetos de conhecimentos 

e habilidades propostos para o primeiro e segundo ano do Ensino Fundamental em 

Língua Portuguesa, que seriam adaptados e utilizados na integração com as AECF, 

Ciência da Natureza e temáticas bíblicas. Foram selecionadas 10 habilidades 

relacionadas à 7 objetos de conhecimento. (Quadro 01). 

Vale ressaltar que, embora algumas habilidades selecionadas estejam 

diretamente relacionadas com consciência fonológica, como no caso da habilidade “ 

segmentar oralmente as palavras em sílabas”, que está diretamente relacionada à 

tarefa de análise silábica do nível de consciência silábica, a seleção não teve essa 

relação como critério de inclusão, mas considerou aquelas que facilitassem a 

integração com as demais objetos de conhecimento e habilidades dos componentes 

curriculares incluídos na proposta (ciências da natureza), CF e ensino 

religioso/temática bíblica). 

Embora as análises tenham focado o 1º e 2º ano do EF, foi selecionado apenas 

um objeto de conhecimento/habilidades de Língua Portuguesa do 3º ano, por 

contribuir com a integração das atividades. Esta habilidade selecionada relaciona-se 

a: identificar, em textos, adjetivos e sua função de atribuição de propriedades aos 

substantivos. 
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Quadro 01: Objetos de conhecimento e Habilidades propostas pela BNCC do componente 
curricular de Língua Portuguesa para 1º e 2º ano do EF selecionados para a pesquisa.  

LÍNGUA PORTUGUESA 

Objeto de conhecimento Habilidades 

 
Protocolos de leitura 

Reconhecer que textos são lidos e escritos da esquerda para 

a direita e de cima para baixo da página. 

 
 

Segmentação de palavras 

Reconhecer a separação das palavras, na escrita, por 
espaços em branco. 

Segmentar corretamente as palavras ao escrever frases e 
textos. 

 
 

Pontuação 

Identificar outros sinais no texto além das letras, como 
pontos finais, de interrogação e exclamação e seus efeitos 
na entonação. 

Usar adequadamente ponto final, ponto de interrogação e 
ponto de exclamação. 

Sinonímia e Antonímia Agrupar palavras pelo critério de aproximação de significado 
(sinonímia) e separar palavras pelo critério de oposição de 
significado (antonímia). 

Construção do sistema 
alfabético 

 
Morfossintaxe 

Segmentar oralmente palavras em sílabas. 

Comparar palavras, identificando semelhanças e diferenças 
entre sons de sílabas mediais e finais. 
Identificar, em textos, adjetivos e sua função de atribuição de 
propriedades aos substantivos. 

Morfologia Formar o aumentativo e o diminutivo de palavras com os 
sufixos -ão e -inho/-zinho. 

Fonte: Autoria própria (2018) 

 

Resultado da análise da BNCC para Ciências da Natureza: 

 
 

As orientações para o ensino de Ciências preconizam o planejamento e 

realização de atividades investigativas a partir de propostas que sejam desafiadoras 

e estimulem o interesse e a criatividade, tendo como centro o processo de 

investigação. 

O documento divide as aprendizagens em três unidades temáticas (Tabela 03): 

Matéria e energia: prioriza nos anos iniciais a valorização de elementos mais 

concretos, como a casa, escola e bairro, para que os alunos possam interagir e 

compreender o meio em que vivem; 

Vida e evolução: relacionada ao estudo dos seres vivos e corpo humano e; 

Terra e Universo: compreensão da Terra, Sol, Lua e corpos celestes 
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Tabela 3- Organização da BNCC para Ciências da Natureza, nos anos iniciais do Ensino 
Fundamental. 

 

 
Unidades Temáticas 

Objetos de conhecimento  Habilidades 
1o 2o 1o  2o 

Matéria e energia 1 2 1 3 
Vida e evolução 2 2 3 3 
Terra e Universo 1 2 2 2 

TOTAL 4 6 6 8 
 

Fonte: Dados da pesquisa, 2018 

 

A BNCC para ensino de Ciências, apresenta 14 habilidades que devem ser 

desenvolvidas ao longo 1º e 2º anos, das quais 7 foram selecionadas para a pesquisa, 

relacionadas a 3 objetos de conhecimento. A seleção seguiu os critérios de inclusão 

previamente estabelecidos, para que facilitassem a articulação com as temáticas 

bíblicas selecionadas, bem como os componentes curriculares adotados. (Quadro 02). 

 
Quadro 2: Objetos de Conhecimento e Habilidades propostas pela BNCC para o componente 
curricular de Ciências da Natureza para 1º e 2º ano do EF selecionados para a pesquisa. 

CIÊNCIAS DA NATUREZA 

Objeto de conhecimento Habilidades 

 
 

Corpo Humano/ Respeito a 
diversidade. 

Localizar, nomear e representar graficamente (por meio de 

desenhos) partes do corpo humano e explicar suas funções. 

Discutir as razões pelas quais os hábitos de higiene do corpo 
(lavar as mãos antes de comer, escovar os dentes, limpar os 
olhos, o nariz e as orelhas etc.) são necessários para a 
manutenção da saúde. 

Comparar características físicas entre os colegas, 
reconhecendo a diversidade e a importância da valorização, 
do acolhimento e do respeito às diferenças. 

 

Seres Vivos no ambiente 
Identificar as principais partes de uma planta (raiz, caule, 
folhas, flores e frutos) e a função desempenhada por cada 
uma delas, e analisar as relações entre as plantas, o ambiente 
e os demais seres vivos. 

 
 

Escalas de Tempo 

Identificar e nomear diferentes escalas de tempo: os períodos 
diários (manhã, tarde, noite) e a sucessão de dias, semanas, 
meses e anos. 

 
Seres Vivos no ambiente 

Investigar a importância da água e da luz para a manutenção 
da vida de plantas em geral. 

Descrever características de plantas e animais (tamanho, 
forma, cor, fase da vida, local onde se desenvolvem etc.) que 
fazem parte de seu cotidiano e relacioná-las ao ambiente em 
que eles vivem. 

Fonte: Dados da Pesquisa (2018) 
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Resultado da análise da BNCC para Ensino Religioso: 

 

As recomendações da BNCC para o Ensino religioso do 1º e 2º ano do Ensino 

Fundamental, constitui-se de 2 unidades temáticas que tratam da percepção das 

diferenças entre os seres-humanos, o conhecimento e a valorização às diferentes 

manifestações religiosas. Neste componente curricular são apresentadas 6 

habilidades para o 1º ano e 6 habilidades para o 2º ano. (Tabela 04). 

 

Tabela 04- Organização da BNCC para Ensino Religioso nos anos iniciais do Ensino 
Fundamental. 

 

Objetos de conhecimento Habilidades 
Unidades Temáticas 1o 2o 1o 2o 

Identidades e alteridades 2 5 4 4 
Manifestações religiosas 2 2 2 2 

TOTAL 4 7 6 6 

Fonte: Dados da pesquisa, 2018 

 

. Os objetos de conhecimento e habilidades apresentadas na BNCC foram 

selecionados de modo que permitissem a integração com as temáticas bíblicas e os 

objetos do conhecimento dos demais componentes e da estimulação da consciência 

fonológica (Quadro 03). 

 
Quadro 3: Objetos de Conhecimento e Habilidades propostas pela BNCC para o componente 
curricular de Ensino Religioso para 1º e 2º ano do EF, selecionados para a pesquisa. 

 

ENSINO RELIGIOSO 

Objeto de 
conhecimento 

Habilidades 

O eu, o outro e nós Identificar e acolher as semelhanças e diferenças entre o eu, o outro 
e o nós. 

Imanência e 
transcendência 

Reconhecer e respeitar as características físicas e subjetivas de 
cada um. 

Fonte: Dados da pesquisa (2018) 

 
 

2.1.2-Análise de programas de estimulação da CF: 

 
 

O objetivo desta etapa foi analisar programas de estimulação da CF publicados 

em livros da literatura de fonoaudiologia, para selecionar atividades e estratégias de 

estimulação da consciência fonológica que poderiam contribuir com a construção da 

PIECF, e as tarefas fonológicas que seriam incluídas a cada nível. 
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Para selecionar os livros analisados, considerou-se como critério de inclusão: 

publicações nacionais e/ou internacionais contendo propostas de estimulação da 

consciência fonológica para intervenção em sala de aula ou ambiente clínico, já 

testadas. 

A seleção das atividades e estratégias que seriam adaptadas e incluídas na 

construção da PIECF, considerou como critérios de inclusão: atividades que 

estimulassem cada nível da consciência fonológica (frase/palavra, sílaba, rima, 

aliteração, fonemas), com caráter lúdico, em grupo, associadas à músicas, 

preferencialmente orais e envolvendo apoio visual não verbal e cinestésico (imagens 

e movimentos). 

 
Resultados da análise dos programas de estimulação da CF. 

 
 

Foram analisados 8 livros com propostas de estimulação da consciência 

fonológica, voltados para intervenção em sala de aula ou ambiente clínico, 3 

internacionais e 5 nacionais. Todos os livros internacionais possuíam propostas 

voltadas para sala de aula. Os livros nacionais dividiram-se em: 3 voltados para 

estimulação em sala de aula (SEABRA; CAPOVILLA, 2010; ZORZI, 2016; JARDINI 

2016) 1 para ambiente clinico (SILVA; CAPELLINI, 2011) e 1 apresentava uma 

proposta internacional voltada para a sala de aula, que foi testada no Brasil e 

adaptada à Língua Portuguesa (ADAMS et al., 2006) (Quadro 04). 

 
Quadro 04: Relação das obras consultadas com atividades de estimulação de CF 

Obra Autor Ano Contexto 

Phonemic Awareness Fitzpatrick 1997 Sala de aula 

The Phonological Awareness Handbook 
for Kindergarten and Primary Teachers. 

Juliebo e Ericson 1998 Sala de aula 

Sounds in Action: Phonological 
Awareness. Activities e Assessment. 

Zgong 2000 Sala de aula 

Consciência Fonológica em crianças 
pequenas. 

Adams et al 2006 Sala de aula 

Alfabetização: Método Fônico Seabra e Capovilla 2010 Sala de aula 

Fonte: Dados da pesquisa, 2018 ( continua) 
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Obra Autor Ano Contexto 

Programa de Remediação Fonológica: 
Proposta de Intervenção Fonoaudiológica 
para dislexia e Transtornos de 
Aprendizagem 

Silva e Capellini 2011 Clínico 

As letras 
alfabetização 

falam: metodologia para Zorzi 2016 Sala de aula 

Caderno de exercícios do Método das 
boquinhas 

Jardini 2016 Sala de aula 

Fonte: Dados da pesquisa, 2018 ( concluído) 

 

 
A partir da análise desses materiais foram selecionadas para a pesquisa 4 

tarefas fonológicas para o nível da frase (análise de palavras da frase, síntese de 

palavras para formar frases e organização de palavras na frase), 4 para o nível da 

sílaba (análise, síntese, manipulação silábica e identificação de sílabas alvo na 

palavra), 2 para rima (evocação/produção e identificação de rimas), 2 para aliteração 

(evocação/produção e identificação de palavras que aliteram) e 4 para a consciência 

fonêmica (análise, síntese, manipulação fonêmica, identificação de fonemas alvo e 

relação fonema x grafema) (Quadro 5). 

 
Quadro 05: Tarefas fonológicas selecionadas em cada nível da CF. 

Nível da CF Tarefas fonológicas selecionadas 

Frase/palavra Análise de palavras da frase 

Síntese de palavras 

Organização de palavras na frase 

Sílaba Análise silábica 

Síntese silábica 

Manipulação de sílabas 

Identificação de sílaba alvo na palavra 

Rima Evocação e produção 

Identificação de rima 

Aliteração Evocação e produção 

Identificação de aliteração 

Fonemas Análise fonêmica 

Síntese fonêmica 
Manipulação fonêmica 

Identificação de fonemas 

Relação fonema grafema 

Fonte: Dados da pesquisa (2018) 

 
 

A partir dos critérios de inclusão previamente adotados, algumas atividades ou 

estratégias foram selecionadas nos materiais analisados, para servirem de apoio na 

construção da proposta integrada de estimulação: 
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1. Atividades lúdicas em grupo: jogos e brincadeiras tradicionais adaptadas aos 

objetivos fonológicos, como por exemplo: Bingo das sílabas, caça ao tesouro das 

rimas, jogo da memória de aliteração, dança das cadeiras, jogo com bola e bexigas, 

pular corda para análise de palavras, sílabas ou fonemas. 

2. Atividades envolvendo músicas: músicas envolvendo conceitos fonológicos, 

como por exemplo: músicas rimadas ou com aliterações, ou utilizadas como 

estratégias facilitadoras para realização das tarefas fonológicas, como por exemplo 

música para contagem de sílabas. 

3. Propostas de atividades individuais de reflexão e manipulação dos 

segmentos sonoros envolvendo atividades para: pintar palavras com sílabas ou 

fonemas alvo, relacionar número de sílabas, palavras ou fonemas ao numeral 

correspondente, cortar imagens de acordo com o número de sílabas ou fonemas, etc. 

4.Estratégias para análise e síntese de palavras, sílabas ou fonemas: utilizando 

ritmo das palmas ou instrumentos musicais, ou o próprio corpo do aluno para 

representar cada segmento da palavra ou frase, uso de objetos para marcar cada 

segmento. 

5. Tipos de estímulos a serem utilizados nas atividades: auditivos (por exemplo: 

somente a palavra), auditivos associados a apoio visual (palavra + imagem), auditivo+ 

cinestésico (sílaba + mais movimento do corpo). 

6. Tipos de respostas exigidas nas atividades: orais, apontar figuras, relacionar 

estímulo auditivo a escrita, pintar imagem correspondente 

 
2.1.3- Análise da Literatura com temáticas bíblicas adequadas a linguagem 

infantil 

 
A análise dos livros com histórias bíblicas teve como objetivo selecionar as 

temáticas bíblicas que foram utilizadas em cada nível de estimulação da consciência 

fonológica, de modo que facilitasse as atividades que atendessem a proposta 

integradora. 

Foram analisadas 6 obras publicadas de 2004 a 2016, e 3 versões de bíblias, 

apresentadas no quadro 6. A partir dessa análise foram selecionadas cinco temáticas 

que favoreciam a integração com os conhecimento pedagógicos (objeto de 

conhecimento e habilidades) de ciências da natureza selecionadas na etapa anterior, 
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que de maneira geral se relacionavam com: corpo humano, plantas, animais, estações 

do ano e hábitos saudáveis. O quadro 7 apresenta as temáticas bíblicas selecionadas. 

 
Quadro 06: Relação de obras com temáticas bíblicas e bíblias consultadas. 

 

LIVROS 

Nome Autor Ano 

Conta pra mim: histórias da bíblia Timm 2015 

Minhas histórias queridas da bíblia Berghoff 

Traduzido por: Lucas 

2011 

Minha Primeira Bíblia: Histórias ilustradas para crianças Lane e Chapman - 

As Belas histórias da bíblia Maxwell 

Traduzido por: Liedke 

2004 

Bíblia ilustrada para família: histórias inesquecíveis Lopes e Mateus 2008 

Bíblia para crianças Gomide 2016 

BÍBLIAS 

A mensagem: Bíblia em linguagem contemporânea Eugene H. Peterson 2011 

Bíblia sagrada: edição revista e corrigida João Ferreira de Almeida 2013 

A bíblia da mulher que ora Stormie Omartian 2007 

Fonte: Dados da pesquisa (2018). 

 
Quadro 07: Relação das temáticas bíblicas adotadas na pesquisa. 

Temática Bíblica 

Deus criador do homem 

Arca de Noé 

Daniel decide ser saudável 

Deus é criador e dono do tempo 

A parábola do semeador 

Fonte: Dados da pesquisa (2018) 

 

Ao final da etapa 1 de análise de material, obteve-se um mapeamento das: 

tarefas fonológicas para cada nível de CF, objetos de conhecimentos e habilidades de 

Língua Portuguesa e Ciências da Natureza e temáticas bíblicas que seriam integradas 

na PIECF. 

 

2.2-Etapa 2- Organização da estrutura da “Proposta integrada de estimulação 

da consciência fonológica”. 

 

O objetivo desta etapa foi definir como as atividades de estimulação da CF da 

PIECF seriam organizadas considerando os 5 níveis da CF: quais os objetos de 
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conhecimento, habilidades e temáticas bíblicas seriam integradas a cada nível, como 

a integração do componente curricular X tarefa fonológica X ensino religioso/temática 

bíblica seria apresentada no material e quais as seções que fariam parte do material 

contendo a PIECF, além da seção relacionada aos procedimentos da AECF. 

 
Figura 3 – Etapa 2 da pesquisa 

 

Fonte: Dados da pesquisa, 2018 

 
 

Resultados da Etapa 2. 

O material da proposta integrada de estimulação da CF foi organizado em 5 

volumes, para atender os diferentes níveis da CF: frase/palavra, sílaba, rima, 

aliteração e fonema. Cada um deles foi relacionado a um nível da CF e identificado 

com um título que traduzisse as tarefas fonológicas e atividades lúdicas propostas 

nele (Quadro 8). 

 
Quadro 8- Títulos e níveis de CF trabalhados em cada módulo da PIECF 

Volume Nível da CF Título 

1 Frase/palavra Frases eu posso formar 

2 Sílaba Com as sílabas vamos brincar 

3 Rima Cantar, brincar e rimar 

4 Aliteração Aliteração 

5 Fonema Brincando e cantando com os sons 

Fonte: Dados da pesquisa (2018) 
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Integração de cada volume 
 
 

Em cada volume os níveis de CF foram integrados aos objetos de 

conhecimentos de Língua Portuguesa e Ciências da Natureza e a uma temática 

bíblica, previamente selecionados. A integração buscou correlacionar habilidades e 

temáticas que continham conteúdos que poderiam ser facilmente integrados entre si 

e são apresentados nos quadros 9 a 13. 

O volume 1 apresenta atividades voltadas ao nível de CF relacionado à frase e 

palavra, que foram integradas às habilidades de Língua Portuguesa, por possuírem 

objetivos semelhantes envolvendo: espaçamento entre palavras na frase, direção da 

escrita e segmentação correta de palavras ao escrever (Quadro 09). 

Optou-se neste volume integrar as habilidades de Ciências da Natureza 

relacionadas às partes e funções do corpo humano com a temática bíblica da criação 

do ser humano por Deus. Dessa forma, as atividades para atingir os objetivos de 

consciência fonológica e Língua portuguesa, utilizaram palavras e frases relacionadas 

ao nome e funções das partes do corpo humano partindo de um texto que apresenta 

Deus como o criador do corpo, 

O volume 2 propõe atividades de estimulação da consciência silábica, 

integrados à habilidade de Língua Portuguesa de segmentar oralmente, as palavras 

em sílabas, habilidade esta, diretamente associada ao objetivo fonológico do volume. 

Foram integradas neste volume também, as habilidades de Ciências da Natureza 

relacionadas às características dos animais e seus diferentes habitats, com a temática 

bíblica da arca de Noé, por apresentar um contexto que envolve diferentes tipos de 

animais (Quadro 10). 

De forma geral, as atividades propostas, neste volume, utilizam como estímulo 

para as tarefas fonológicas os nomes dos animais. Por meio dessas palavras as 

tarefas fonológicas serão estimuladas ao mesmo tempo em que os conceitos dos 

componentes curriculares são apresentados às crianças. 

No volume 3 a estimulação envolve o nível da RIMA, de forma integrada às 

habilidades de Ciências da Natureza relacionadas à saúde e hábitos de higiene, 

temática bíblica envolvendo as escolhas saudáveis do personagem bíblico Daniel e 

às habilidades de Língua Portuguesa relacionadas à sinônimos e antônimos (Quadro 

11). 
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Essa integração, propõe atividades baseadas em textos e músicas rimadas que 

abordam a temática bíblica e de hábitos saudáveis, utilizando como estímulos 

palavras relacionadas à essas temáticas. Quanto a Língua Portuguesa, há atividades 

que trabalham os conceitos de sinônimos e antônimos. 

O volume 4 integra a estimulação da CF relacionada à aliteração, com os 

conceitos referentes às estações do ano (Ciências da Natureza), aumentativo e 

diminutivo (Língua Portuguesa) e à temática bíblica que aborda Deus como criador e 

dono do tempo (Quadro 12). 

No volume 5 a consciência fonêmica é estimulada integrando os conceitos de 

referentes às partes, funções das plantas e necessidades básicas para seu 

desenvolvimento (Ciências da Natureza), conceitos de Língua Portuguesa referentes 

aos adjetivos e a temática bíblica da “Parábola do semeador”. (Quadro 13). 
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Quadro 09: Integração entre tarefas fonológicas X objetos de conhecimento e habilidades X Ensino religioso do volume 1. 
Nível Tarefas 

fonológicas 

OC e HAB Ciências da Natureza OC e HAB Língua Portuguesa Ensino Religioso 

 
 
 
 

FRASE/PALAVRA 

 

Análise de 
palavras da 
frase 

 
Síntese de 
palavras 

 

Organização de 
palavras na 
frase 

CORPO HUMANO/RESPEITO A 
DIVERSIDADE 

 
-Localizar, nomear e representar 
graficamente (por meio de 
desenhos) partes do corpo 
humano e explicar suas funções. 

 

-Comparar características físicas 
entre os colegas, reconhecendo a 
diversidade e a importância da 
valorização, do acolhimento e do 
respeito às diferenças. 

PROTOCOLOS DE LEITURA/SEGMENTAÇÃO DE 
PALAVRAS/PONTUAÇÃO 

 
-Reconhecer que textos são lidos e escritos da esquerda 
para a direita e de cima para baixo da página. 
-Reconhecer a separação das palavras, na escrita, por 
espaços em branco. 
-Segmentar corretamente as palavras ao escrever frases 
e textos. 
-Identificar outros sinais no texto além das letras, como 
pontos finais, de interrogação e exclamação e seus 
efeitos na entonação. 
-Usar adequadamente ponto final, ponto de interrogação 
e ponto de exclamação. 

 

O EU E O 
OUTRO/CRIAÇÃO 

DO HOMEM 
 
Reconhecer   que 
Deus criou   o 
homem  a   sua 
semelhança, 
portanto   somos 
todas criaturas de 
Deus    com 
semelhanças, 
apesar de termos 
especificidades 
culturais, sociais e 
genéticas. 

Fonte: Autoria própria (2018) 
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Quadro 10: Integração entre tarefas fonológicas X objetos de conhecimento e habilidades X Ensino Religioso do volume 2. 
 

Nível Tarefas fonológicas OC e HAB 

Ciências da Natureza 

OC e HAB 

Língua Portuguesa 

Ensino Religioso 

  SERES VIVOS NO AMBIENTE   

 Síntese silábica 

 
Análise silábica 

 

-Investigar a importância da água e da 
luz para a manutenção da vida de 
plantas em geral. 

CONTRUÇÃO DO SISTEMA 
ALFABÉTICO 

 
-Segmentar oralmente sílabas 

EU E A 
NATUREZA/ARCA DE 

NOÉ 

SÍLABA Manipulação silábica    

  

Identificação de 
sílabas alvo nas 
palavras. 

-Descrever características de plantas e 
animais (tamanho, forma, cor, fase da 
vida, local onde se desenvolvem etc.) 
que fazem parte de seu cotidiano e 
relacioná-las ao ambiente em que eles 
vivem. 

-Comparar palavras, identificando 
semelhanças e diferenças entre sons de 

sílabas mediais e finais. 

Reconhecer que assim 
como Deus protegeu os 

animais do dilúvio, 
devemos cuidar da 

natureza e proteger os 
animais 

Fonte: Dados da pesquisa (2018) 
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Quadro 11: Integração entre tarefas fonológicas X objetos de conhecimento e habilidades X Ensino Religioso do volume 3. 
 

Nível Tarefas fonológicas OC e HAB 

Ciências da Natureza 

OC e HAB 

Língua Portuguesa 

Ensino Religioso 

 
 
 
 
 
 
 

RIMA 

 
Evocação/ produção de 

rimas 

 
Identificação de rimas 

 
CORPO HUMANO/RESPEITO A 

DIVERSIDADE 

 
 

-Discutir as razões pelas quais os 

hábitos de higiene do corpo (lavar as 

mãos antes de comer, escovar os 

dentes, limpar os olhos, o nariz e as 

orelhas etc.) são necessários para a 

manutenção da saúde. 

 
SINOMÍNIA E 

ANTONÍMIA 

 
Agrupar palavras pelo 

critério de aproximação 

de significado 

(sinonímia) e separar 

palavras pelo critério de 

oposição de significado 

(antonímia). 

 
EU E MEU CORPO/ 

DANIEL DECIDE 

SER SAUDÁVEL 

 
Reconhecer a 

importância dos 

hábitos saudáveis 

para a manutenção 

da vida. 

Fonte: Autoria própria (2018) 
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Quadro 12: Integração entre tarefas fonológicas X objetos de conhecimento e habilidades X Ensino Religioso do volume 4 
 

Nível Tarefas fonológicas OC e HAB Ciências da Natureza OC e HAB Língua Portuguesa Ensino 
Religioso 

 
 
 
 

ALITERAÇÃO 

 

Evocação/ produção de 
aliterações 

 
Identificação de 
aliteração 

 

ESCALAS DE TEMPO 
 

Identificar e nomear diferentes escalas 
de tempo: os períodos diários (manhã, 

tarde, noite) e a sucessão de dias, 
semanas, meses e anos. 

 

- 

 

MORFOLOGIA 
 

Formar o aumentativo e o 
diminutivo de palavras com os 

sufixos -ão e -inho/-zinho. 

 

EU E O TEMPO 
 
Reconhecer 
Deus como 
criador e dono 
do tempo, 
compreendendo 
que há tempo 
certo para cada 
coisa 

Fonte: Autoria própria (2018) 

 
 

Quadro 13: Integração entre tarefas fonológicas X objetos de conhecimento e habilidades X ensino religioso do volume 5 
 

Nível Tarefas fonológicas OC e HAB Ciências da Natureza OC e HAB Língua Portuguesa Ensino Religioso 

 
 
 
 

FONEMAS 

 

Análise fonêmica 

Síntese fonêmica 

Manipulação fonêmica 

Identificação de fonemas 

Relação fonema X grafema 

 

SERES VIVOS NO AMBIENTE 
 

-Identificar as principais partes de uma 
planta (raiz, caule, folhas, flores e 
frutos), a função desempenhada por 
cada uma delas e analisar as relações 
entre as plantas, o ambiente e os 
demais seres vivos. 

 

MORFOSSINTAXE 
 

Identificar, em textos, adjetivos e 
sua função de atribuição de 

propriedades aos substantivos. 

 

EU E A 
NATUREZA 

 

Através da 
Parábola do 
semeador” 

reconhecer a 
dependência de 

Deus para crescer 
e dar bons frutos. 

Fonte: Autoria própria (2018) 
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Para apresentar os componentes curriculares, objetos de conhecimento, e 

habilidades que foram integradas em cada AECF e incluídas na PIECF, optou-se por 

apresentá-los integrados em uma imagem em forma de ícone (Figura 04). 

A escolha do ícone se deu para que os OC e HB de cada componente curricular 

e a temática bíblica, pudesses ser apresentados de forma clara, objetiva e seguindo 

a proposta lúdica do material. 

 
Figura 04: Modelo do ícone para representar a integração dos objetos de conhecimento e 
habilidades. 

Fonte: Autoria própria (2018) 

 

A estrutura geral do material foi organizada em seções visando apresentar uma 

proposta de estimulação da consciência fonológica que: 

- Incluísse orientações teóricas e práticas. 

- Oferecesse ao educador orientações para cada atividade e os materiais de 

apoio para realização das mesmas. 

- Envolvesse pais e professores no processo de estimulação da consciência 

fonológica. 

- Permitisse ao educador acompanhar a evolução e o desempenho da criança 

ou sala de aula. 

Diante disso, na estrutura geral do material foram incluídas as seguintes 

seções: introdução, apresentação, sumário, atividade e carta aos pais e/ou 

responsáveis, que serão apresentadas e descritas abaixo: 
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1. Introdução: 

Apresenta os pressupostos teóricos e os objetivos da “Proposta Integrada de 

Estimulação da Consciência Fonológica”, explicando a importância da estimulação da 

CF para alfabetização, e justificando a integração entre as atividades de CF, aos 

componentes curriculares e temáticas bíblicas. 

Também, neste tópico há a apresentação da estrutura geral do material, a 

estrutura metodológica para realização das atividades, e a relação dos recursos de 

apoio e músicas disponíveis em cada volume. 

As figuras 5 a 7 demonstram trechos da Introdução incluída em todos os 

volumes da PIECF. Nota-se na figura 5 que na introdução, são descritos os 

pressupostos teóricos referentes à consciência fonológica e sua relação com a 

alfabetização, apresentados os objetivos da proposta, metodologia para elaboração e 

os componentes curriculares integrados aos níveis da CF. 
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Figura 5: Modelo da Introdução incluída em todos os volumes da PIECF. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Fonte: Dados da pesquisa (2018) 

Legenda: 

1- Pressupostos teóricos 

2- Objetivos e Metodologia 

3- Componentes curriculares 

3 

2 

1 
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Na introdução, as temáticas bíblicas, os objetos de conhecimento e habilidades 

de cada componente curricular, integrados aos níveis de CF em cada volume, são 

sintetizados e apresentados por meio de um quadro, conforme apresentado na figura 

6. 

 
Figura 6- Quadro incluído na introdução do material da PIECF para apresentar a integração 
dos componentes curriculares e ensino religioso/temática bíblica em cada volume. 

 

Fonte: Dados da pesquisa (2018) 

 
 

Considerando que cada AECF proposta no material, segue uma sequência 

organizada em ações metodológicas, na introdução também são apresentados e 

descritos os objetivos e procedimentos de cada uma dessas etapas, conforme 

demonstrado na figura 7. 
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Figura 07- Quadro incluído na introdução do material da PIECF para apresentar 
e descrever os objetivos e procedimentos de cada ação pedagógica 

Fonte: Dados da pesquisa (2018) 

 
 

Também foram descritos na introdução do material, os recursos de apoio e 

músicas elaboradas para todos os volumes da proposta. (Figuras 8 e 9). 
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Figura 8- Modelo da página contendo a introdução do material da PIECF 
descrevendo os recursos disponíveis. 

Fonte: Dados da pesquisa (2018) 
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Figura 9- Modelo da página contendo a introdução do material da PIECF 
descrevendo as músicas elaboradas para o nível/volume. 

 
Fonte: Dados da pesquisa (2018) 

 
 

2. Apresentação: 

 
 

Esta seção foi incluída na estrutura geral da PIECF com o objetivo de 

apresentar e descrever para o educador, o nível de consciência fonológica abordada 

no volume, as temáticas bíblicas e os objetos de conhecimento e habilidades de 

Língua Portuguesa e Ciências da Natureza integrados. 
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Em todos os volumes o texto contido na apresentação seguiu a mesma 

sequência: descrição dos objetivos do volume/nível e as tarefas fonológicas incluídas, 

conceituação do nível da CF, apresentação dos benefícios da estimulação, temática 

bíblica incluída e objetos de conhecimento e habilidades de cada componente 

curricular integrado às AECF, exemplificando os tipos de atividades sugeridas no 

volume. 

Nas figuras 10 e 11 que demonstram um trecho da apresentação do volume 3: 

Cantar, brincar e rimar, é possível identificar a sequência acima descrita. 

 
Figura 10- Modelo demonstrando a sequência sugerida para a 
apresentação do volume 3: Cantar, Brincar e Rimar. 

 

Fonte: Dados da pesquisa, 2018 

Legenda: 

1. Objetivo do volume/nível 

2. Apresentação das tarefas fonológicas 

3. Conceituação do nível de CF estimulado 

4. Benefícios da estimulação 

4 

3 

2 

1 
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Figura 11- Modelo da apresentação do volume 3: Cantar, Brincar e rimar. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Fonte: Dados da pesquisa, 2018 

Legenda: 

1-Apresentação da temática bíblica e modelos de atividades. 

2. Apresentação dos ícones demonstrando todos os objetos de conhecimento 

e habilidades integradas no volume 3 

 
3. Sumário 

Apresenta as seções do material, indicando em que página poderá ser 

encontrada cada uma delas. 

 
4. Atividade: 

Em cada volume/nível será incluído uma AECF para cada tarefa fonológica. 

Cada atividade será identificada com um número e um título que poderá estar 

relacionado à tarefa fonológica proposta na mesma ou aos objetos de conhecimento 

e habilidades. 

Na figura 12 observa-se que a atividade se apresenta da seguinte forma: 

1.Título da atividade: Cada atividade foi identificada com um título que refletisse 

de forma lúdica e atrativa os objetivos da atividade central proposta. 

2. Objetivo: Apresentação dos objetivos fonológicos que foram diretamente 

relacionados às tarefas fonológicas incluídas em cada nível de CF. 

2 

1 
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3. Recursos: Apresentação dos recursos disponíveis no material, para servirem 

de apoio ao educador na execução das atividades. 

4. Componentes curriculares integrados: Ícones que apresentam os objetos de 

conhecimentos dos componentes curriculares que foram integrados à atividade. 

 
Figura 12- Modelo demonstrando como a atividade de cada volume ser apresentada. 

 
 

 

1. Título da 

atividade 

relacionado ao 

objeto de 

 

2. Objetivo 

fonológico 

(tarefa 

fonológica) 

 
 
 
 
 
 
 

 

3. Recursos de apoio 

disponíveis no material. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4.ícones 

apresentando os 
OC e HB integrados 

na atividade 

 
 

Fonte: Autoria própria (2018) 
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5. Carta aos pais e/ou responsáveis 

 
 

Zgonc (2000) destaca que as pesquisas indicam fortemente que pais e 

professores trabalhando juntos aumentam o desempenho dos alunos, e que uma 

forma dos professores ensinarem os pais sobre as habilidades necessárias para 

apoiar o desenvolvimento da CF é enviando a eles cartas com sugestões de atividades 

de estimulação que envolvam pais e filhos na rotina diária. 

A prática do envio de cartas aos pais com estratégias de estimulação da CF, 

também pode ser observada na proposta de Fitzpatrick (1997), que incluiu em sua 

proposta, modelos de cartas com estratégias para estimulação da CF, leitura e escrita. 

Diante disso, o material da PIECF disponibiliza em cada volume/nível, um 

modelo de carta que aborda o nível de consciência fonológica que está sendo 

desenvolvido em sala de aula e propõe atividades de estimulação lúdicas relacionadas 

ao mesmo nível, para serem realizadas em casa durante a leitura compartilhada, ou 

rotina diária. 

A carta é designada para encorajar os pais e apresentar uma variedade de 

estratégias e atividades que poderão auxiliar o aluno a desenvolver a CF, orientado - 

os em como incluir atividades de reflexão sonora no cotidiano familiar. 

A seguir é apresentado na figura 13, o modelo de carta disponibilizado no 

volume/nível 2: Com as sílabas vamos brincar. No modelo contém sugestões de 

atividades de contar sílabas, identificar palavras segmentadas por sílabas e inverter 

sílabas. Percebe-se que as atividades sugeridas utilizam nomes de animais seguindo 

a mesma temática bíblica do volume, referente à Arca de Noé. 
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Figura 13: Modelo de carta aos pais incluída no volume 2: Com as sílabas vamos 
brincar 

 

Fonte: Dados da pesquisa (2018) 
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2.3- Etapa 3- Organização da proposta metodológica da aplicação das 

atividades. 

 
Nesta etapa da pesquisa, o objetivo foi organizar a proposta metodológica para 

organização e aplicação das atividades propostas, aplicada a todas as atividades da 

PIECF, em todos os volumes/níveis. A partir da integração entre o nível de CF, 

temática bíblica e habilidades dos componentes curriculares, buscou-se definir os 

objetivos fonológicos e conceituais e, partindo disso, foram definidas as ações 

pedagógicas para cada atividade. 

 
Figura 14- Etapa 3 da pesquisa 

 

Fonte: Autoria própria (2018) 

 
 

Resultados da etapa 3 – Organização da proposta metodológica 

 
 

A proposta metodológica das atividades da PIECF partiu de três perguntas 

norteadoras: 

1. Quais os princípios e estratégias metodológicas adotados? 

2. Quantas atividades serão incluídas na PIECF e qual o critério para essa 

definição? 
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3. Quais as ações pedagógicas que deverão ser seguidas em cada AECF? 

 
 

Princípios e estratégias metodológicas 

 
 

Os princípios metodológicos foram baseados em uma proposta interdisciplinar 

para promover a integração dos componentes curriculares, e que permitisse uma 

aprendizagem ativa e o ensino com uma diversidade de estratégias, das quais 

citamos: músicas, aliterações, rimas, histórias, jogos, brincadeiras e atividades 

integradoras que favoreçam a integração entre as crianças e o objeto de 

conhecimento, com mediação do educador. Tendo em vista o desenvolvimento de 

habilidades necessárias para o processo de alfabetização. 

 
Atividades incluídas na PIECF e critério utilizado 

 
 

Considerando que o material da PIECF foi organizado em 5 volumes, sendo 1 

para cada nível da CF, definiu-se que para cada tarefa fonológica incluída nos níveis, 

seria proposta uma atividade. Dessa forma, o número de atividades em cada nível 

corresponderia ao número de tarefas fonológicas incluídas. Se, partindo desse critério, 

o número de atividades propostas fosse insuficiente para atingir algum objetivo 

conceitual, uma nova atividade poderia ser acrescentada, ficando uma das tarefas 

fonológicas com duas atividades. 

A exemplo disso citamos o volume 1 relacionado ao nível da frase/palavra, que 

embora apresentasse 3 tarefas fonológicas (análise de frase, síntese de palavras e 

organização de palavras na frase), foram propostas 4 atividades para que pudesse 

atender a todos os objetos de conhecimentos incluídos, uma vez que nem sempre foi 

possível integrar todos em uma mesma atividade. 

O quadro 14 apresenta a relação entre as atividades propostas no volume/nível 

1, as tarefas fonológicas, temáticas bíblicas e a síntese dos objetos de conhecimento 

integrados neste volume. O título das AECF propostas pode estar diretamente 

relacionado às tarefas fonológicas: “As palavras vamos contar” ou “Frases vamos 

formar” relacionada à análise de frase e síntese de palavras, às temáticas bíblicas 

“Obra Prima da Criação”, ou ainda à atividade lúdica proposta “Descubra o mistério”. 
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Quadro 14: Relação das atividades propostas no volume/nível 1: Frases vamos formar X nível 
de CF X tarefas fonológicas X objetos de conhecimento X Ensino Religioso 

Nível da CF Tarefas 
fonológicas 

selecionadas 

Título da 
atividade 

Língua 
Portuguesa 

Ciências 
Da 

Natureza 

Ensino 
Religioso 

Frase/palavra Análise de 
palavras da frase 

As 
palavras 
vamos 
contar 

Separação 
de palavras 

Partes e 
funções o 

corpo 
humano 

Deus é o 
criador 

Obra 
Prima da 
criação 

Direção da 
escrita 

Partes e 
funções o 

corpo 
humano 

Deus é o 
criador 

Síntese de 
palavras 

Frases 
vamos 
formar 

Pontuação 
Direção da 

escrita 

Partes e 
funções o 

corpo 
humano 

Deus é o 
criador 

Organização de 
palavras na frase 

Descubra 
o mistério 

Separação 
de palavras 

   Deus é o 
criador 

Fonte: Autoria própria (2018) 

 

No volume 2: Com as sílabas vamos brincar, que corresponde à consciência 

silábica, foram propostas 4 atividades, 1 para atender cada tarefa fonológica, sendo 

possível integrar todos os objetos de conhecimento em cada uma delas, como 

apresentado no quadro 15. 

 
Quadro 15: Relação das atividades proposta no volume/nível 2: Com as sílabas vamos 
brincar X nível de CF X tarefas fonológicas, X objetos de conhecimento X Ensino 
religioso 

Nível da CF Tarefas 
fonológicas 

selecionadas 

Título da 
atividade 

Língua 
Portuguesa 

Ciências 
Da 

Natureza 

Ensino 
Religioso 

 
 
 
 
 

 
Sílaba 

Análise silábica Vida de bicho Segmentação 
de palavras 
em sílabas 

nas palavras. 

Animais e 
seus 

habitats 

Arca de Noé, 
Deus protege 

os animais 

Síntese silábica Com as sílabas 
vamos brincar 

Segmentação 
de palavras 
em sílabas 

nas palavras. 

Animais e 
seus 

habitats 

Arca de Noé, 
Deus protege 

os animais 

Manipulação 
silábica 

Construindo 
novas palavras 

Segmentação 
de palavras 
em sílabas 

nas palavras. 

Animais e 
seus 

habitats 

Arca de Noé, 
Deus protege 

os animais 

Identificação da 
sílaba alvo 

Encontre a 
sílaba. 

Segmentação 
de palavras 
em sílabas 

nas palavras. 

Animais e 
seus 

habitats 

Arca de Noé, 
Deus protege 

os animais 

Fonte: Autoria própria (2018) 
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O volume 3: Brincar, cantar e rimar, apresenta propostas de atividades para 

estimular o nível de CF relacionado à rima. Neste volume foram incluídas 2 tarefas 

fonológicas e 2 atividades, 1 para cada tarefa. Observando o quadro 16, percebe-se 

que foi possível integrar em cada atividade todos os objetos de conhecimento dos 

componentes curriculares de Ciências da Natureza e Língua Portuguesa (quadro 16). 

 
Quadro 16: Relação das atividades proposta no volume/nível 3: Brincar, cantar e rimar X nível 
de CF X tarefas fonológicas X objetos de conhecimento X Ensino Religioso. 

Nível da CF Tarefas 
fonológicas 

selecionadas 

Título da 
atividade 

Língua 
Portuguesa 

Ciências 
da  

Natureza 

Ensino 
Religioso 

 
 
 

Rima 

Identificação 
de rimas 

Meu corpo: 
tesouro 
precioso 

Sinônimos 
Antônimos 

Hábitos 
saudáveis 
e higiene 

Escolhas 
saudáveis 
de Daniel e 

seus 
amigos 

Evocação e 
produção 

Desenhando 
rimas 

Sinônimos 
Antônimos 

Hábitos 
saudáveis 
e higiene 

Escolhas 
saudáveis 
de Daniel e 

seus 
amigos 

Fonte: Dados da pesquisa (2018) 

 

No volume 4: Aliteração, foram selecionadas 2 tarefas fonológicas relacionadas 

à aliteração, e incluídas na proposta 2 atividades, 1 para cada tarefa (quadro 17). 

 
Quadro 17: Relação das atividades proposta no volume/nível 4: Aliteração X nível de 

CF X tarefas fonológicas X objetos de conhecimento X Ensino Religioso. 

Nível da CF Tarefas 

fonológicas 
selecionadas 

Título da 
atividade 

Língua 
Portuguesa 

Ciências 

Da 
Natureza 

Ensino 
Religioso 

 
 

Aliteração 

Identificação de 

palavras que 
aliteram 

É tempo de Aumentativo e 
diminutivo 

Estações 
do ano 

Deus é o 

dono do 
tempo 

Evocação e 
produção 

de palavras com 
aliteração 

Aumentando e 
diminuindo 

Aumentativo e 
diminutivo 

Estações 
do ano 

Deus é o 
dono do 
tempo 

Fonte: Autoria própria (2018) 

 
 

O volume 5 propõe atividades para estimulação da consciência fonêmica, por 

meio de 4 tarefas fonológicas que são estimuladas, cada uma em uma atividade 

proposta. As atividades propostas foram identificadas como: “Da semente ao fruto”, 

“Juntando sons”, “Contando os sons”, “Brincando com os sons” (quadro 18). 
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Quadro 18: Relação das atividades proposta no volume/nível 5: Brincando e cantando 

com os sons X nível de CF X tarefas fonológicas X objetos de conhecimento X Ensino 

Religioso 

Nível da CF Tarefas 
fonológicas 

selecionadas 

Título da 
atividade 

Língua 
Portuguesa 

Ciências 
Da 

Natureza 

Ensino 
Religioso 

 
 

Fonemas 

Síntese 
fonêmica 

Da semente ao 
fruto 

Adjetivos Plantas A Parábola 
do semeador 

Análise 
fonêmica 

Juntando sons Adjetivos Plantas - 

Identificação de 
fonemas 

Contando os 
sons 

Adjetivos Plantas - 

Manipulação de 
fonemas 

Brincando com 
os sons 

Adjetivos Plantas - 

Fonte: Autoria própria (2018) 

 
 

Organização da proposta metodológica: 

 
 

Ações pedagógicas das atividades: 
 
 

Cada atividade foi organizada em 8 etapas/ações pedagógicas, sendo que 

cada uma prevê um objetivo específico para potencializar o processo de ensino e 

estimulação das habilidades de consciência fonológica. 

O quadro 19 apresenta uma síntese das ações pedagógicas, objetivos e 

procedimentos de cada etapa. 
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Quadro 19: Organização metodológica para aplicação das atividades da PIECF 
 

Fonte: Autoria própria (2018) 

 
 

Descrição das etapas/ações pedagógicas: 

 
 

Ação pedagógica 1- Revise: 

 
 

A organização das ações pedagógicas propostas no material para cada 

atividade, parte dos pressupostos da aprendizagem significativa, valorizando a 

importância de sondar os conhecimentos prévios da criança, considerando-os como 

ponto de partida na construção dos conhecimentos curriculares e de consciência 

fonológica que serão apresentados na atividade. 

Revisar é importante para fixar conhecimentos já aprendidos e para construir 

novos conhecimentos. Portanto a primeira etapa na realização da atividade é 

identificada no material como Revise. 

Essa etapa envolve a retomada de conceitos curriculares e/ou tarefas 

fonológicas trabalhadas em atividades anteriores do mesmo nível/volume, ou em 

níveis de CF/volumes que o antecederam, além da sondagem do que a criança já 

sabe sobre o assunto que será abordado. Ou seja, há a retomada de conhecimentos 

prévios do assunto e a revisão de conceitos já ensinados. 
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Na Figura 15 é apresentado o conteúdo da etapa Revise, retirado da atividade 

1 do volume 2: Com as sílabas vamos brincar, referente à sílabas. A proposta dessa 

atividade era integrar a temática bíblica referente aos animais da arca de Noé, às 

habilidades de Ciências da Natureza relacionadas aos animais e seus ambientes, e 

ao conceito de sílaba para estimular a síntese silábica. 

Observando a proposta do Revise nessa atividade, percebe-se que essa ação 

pedagógica propõe ao educador que revise as habilidades de consciência fonológica 

de um nível/volume anterior, relacionado à frase/palavra e que foram aprendidos no 

volume 1. Além disso, também sugere que seja feita uma sondagem, por meio de 

questionamentos, sobre o conhecimento que a criança possui sobre as temáticas que 

serão abordadas na atividade em questão. Neste caso, história da arca de Noé e 

características dos animais de diferentes habitats. 

 
Figura 15: Conteúdo da etapa Revise da atividade 1 do volume 2, com foco na sondagem dos 
conhecimentos prévios sobre o tema a ser trabalhado, e revisão dos conceitos trabalhados no 
volume. 

Fonte: Autoria própria, 2018 

 
 

Já na etapa Revise da atividade 2 do mesmo volume: Com as sílabas vamos 

brincar, que tem como objetivo fonológico análise silábica e objetivo conceitual a 

ampliação das habilidades de Ciências da Natureza introduzidas na atividade 1, o foco 
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está em resgatar os conhecimentos que foram trabalhados na atividade 1 que a 

antecedeu (Figura 16). 

 
Figura 16: Conteúdo da etapa Revise da atividade 2 do volume 2, com foco na revisão 
dos conceitos trabalhados na atividade anterior. 

Fonte: Dados da pesquisa, 2018 

 
 

Ação pedagógica 2- Explique: 

 
 

A inclusão desta ação pedagógica considerou a importância do ensino explícito 

das habilidades de CF a serem estimuladas, e que o educador, por não ser um 

especialista na área de consciência fonológica, pode não ter conhecimento suficiente 

para transmitir aos seus alunos sobre o nível de consciência fonológica que será 

estimulado. 

Dessa forma, nesta etapa há uma explicação clara e objetiva dos conceitos 

referentes ao nível de CF a ser trabalhado e/ou os conceitos referentes aos 

componentes curriculares. O material apresenta sugestões de como a explicação 

pode ser feita, em linguagem objetiva e não técnica, que pode beneficiar tanto o 

educador, ao ampliar o seu conhecimento sobre a temática, quanto ao aluno que terá 

esclarecimentos sobre o nível de CF que será estimulado. 

A Figura 17 apresenta o modelo da etapa Explique proposta no módulo 1: 

Frases vamos formar. Neste exemplo, podemos notar que são propostas explicações 
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simples e objetivas para explicar que: textos são formados por frases, frases são 

formadas por palavras separadas por espaços em branco que precisam estar 

organizadas para transmitir uma informação. 

 
Figura 17: Conteúdo da etapa Explique do volume 1, que apresenta em linguagem simples 
a explicação dos conceitos de frase. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Fonte: Autoria própria (2018) 

 

Ação pedagógica 3- Demonstre: 

 
 

Essa ação pedagógica apresenta os procedimentos necessários para ensinar, 

de forma lúdica, prática e com apoio visual, as tarefas fonológicas do nível de CF e/ou 

as habilidades dos objetos de conhecimento dos componentes curriculares. 

Nesta etapa, além do apoio concreto e visual, também foram exploradas as 

letras das músicas e textos rimados elaborados em cada volume, de onde foram 

extraídos conceitos de Ciências da Natureza, Língua Portuguesa, temática bíblica, ou 

exemplos para serem utilizados nas atividades (Figuras 18,19 e 20). 

No exemplo apresentado na figura 18, na etapa Demonstre presente no volume 

1: Frases vamos formar, há uma proposta de atividade utilizando frases extraídas do 

texto “Deus me fez”. A partir delas é sugerido que o educador introduza o conceito de 

que frases são formadas por palavras. 
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Figura 18: Exemplo de um trecho da etapa Demonstre utilizando frases do texto rimado 
para desenvolver a atividade 

 

Fonte: Autoria própria (2018) 
 

 

Ainda no volume 1, que corresponde a estimulação do nível da palavra/frase, é 

utilizada nesta etapa a letra de uma música para ser trabalhada a noção de palavra e 

frase e demonstrar conceitos referentes às funções e partes do corpo (Figura 19). 
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Figura 19: Exemplo da etapa Demonstre utilizando letras de música para extrair 
conceitos de Ciências da Natureza e consciência fonológica. 

 

Fonte: Autoria própria (2018). 

 
 

A ação pedagógica Demonstre sugerida na atividade 2 do volume 2: Com as 

sílabas vamos brincar, é um exemplo que mostra a proposta de atividades práticas 

com apoio visual para ensinar tarefas fonológicas. 

Neste exemplo, o objetivo fonológico da atividade era realizar a síntese silábica. 

Portanto, na etapa Demonstre foi proposto que o educador utilizasse uma “janela de 

formar palavras” confeccionada de cartolina, e imagens de animais cortadas em tiras. 

Cada tira da imagem representaria uma sílaba, e por meio dessa dinâmica seria 
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demonstrado que, da mesma forma que unindo as tiras formaria imagem completa do 

animal, unindo as sílabas formaria a palavra. De maneira prática, visual e lúdica, o 

conceito de síntese silábica foi demonstrado (Figura 20). 

 
Figura 20- Exemplo de proposta lúdica com apoio visual utilizada na etapa 
Demonstre da atividade 2 do volume 2: Com as sílaba vamos brincar 

Fonte: Autoria própria (2018) 

Ação pedagógica 4 – Pratique: 

Propõe atividades lúdicas individuais ou em grupo para a criança praticar as 

tarefas fonológicas e/ou habilidades relacionadas à Ciências da Natureza e Língua 
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Portuguesa. As atividades propostas envolvem brincadeiras e jogos elaborados para 

a PIECF. 

Abaixo serão apresentados alguns exemplos de atividades propostas na ação 

pedagógica Pratique extraídas de volumes da PIECF: atividades individuais (Figura 

21), atividades em grupo (Figura 22), atividades envolvendo jogos (Figura 23). 

Na Figura 21, é apresentada a sugestão do Pratique do volume 1: Frases 

Vamos formar, que tinha como objetivo fonológico a contagem de palavras na frase. 

Vemos que é proposta uma atividade individual, na qual a criança deverá marcar cada 

palavra da frase ouvida com um cartão colorido. Ainda, nota-se que essa atividade 

individual é precedida por exemplos dados pelo educador para todo o grupo. 

 
Figura 21- Exemplo de atividade individual proposta na etapa 
Pratique do volume 1:Frases vamos formar. 

Fonte: Autoria própria (2018) 
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A Figura 22 apresenta uma proposta de atividade em grupo, que promove a 

estimulação das habilidades relacionadas ao nível da sílaba, proposta na ação 

pedagógica Pratique do módulo 2: Com as sílabas vamos brincar, que tem como 

objetivo fonológico a síntese silábica. 

 
Figura 22- Exemplo de atividade em grupo proposta na etapa Pratique 
do volume 2 Com as sílabas vamos brincar 

Fonte: Autoria própria (2018) 

 
 

A Figura 23 apresenta a etapa Pratique de uma atividade do volume 4: 

Aliteração. A proposta envolve um jogo elaborado exclusivamente para a PIECF que 
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tem como objetivo fonológico estimular a identificação de palavras que começam com 

o mesmo som, associado à temática das estações do ano. 

 
Figura 23- Exemplo de atividade utilizando jogos, proposta na etapa 
Pratique do volume 4: Aliteração. 

 

Fonte: Autoria própria (2018) 

Ação pedagógica 5 - Cante e brinque 

A inclusão desta etapa na organização metodológica da aplicação das 

atividades justifica-se pela intenção de oferecer uma proposta que apresentasse 
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atividades que fossem lúdicas, envolvessem movimentos corporais e associassem 

textos nas propostas de reflexão sonora. Partindo da concepção de que a estimulação 

da consciência fonológica deve estar integrada a práticas de letramento. 

Dessa forma, as atividades propostas nesta etapa envolveram músicas 

utilizadas de duas maneiras: 

1. Para conduzir atividades de roda ou em grupo, nas quais o objetivo está 

relacionado à mesma temática da música, como por exemplo, utilizar a música sobre 

frases como motivação de uma atividade que propõe segmentação da frase em 

palavras (Figura 24 e 25). 

2. Para servir como estratégia facilitadora na realização de algumas tarefas 

fonológicas, como por exemplo, uma música que sugere contagem de sílabas, sendo 

utilizada na brincadeira em que o aluno deve cantar e contar o número de sílabas de 

uma palavra (Figura 26). 

Foram utilizadas brincadeiras tradicionais e brinquedos comuns ao universo 

infantil como: dança das cadeiras, corre cotia, pular corda, batata quente, bexigas e 

bolas, que foram adaptadas aos objetivos da atividade e integradas às músicas. 

No exemplo apresentado na Figura 24 é proposto no Cante e brinque uma 

atividade do nível de CF/volume 1: frase/palavra, que utiliza a música “Palavrinhas 

vamos contar” como motivação para uma adaptação da brincadeira “batata quente”. 

Tanto a brincadeira proposta quanto a música utilizada têm como objetivo reforçar os 

conceitos referentes à análise e síntese de palavras para formar frases. 
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Figura 24- Exemplo de atividade proposta na etapa Cante e brinque utilizando música para 
conduzir atividades de roda. 

Fonte: Autoria própria (2018) 

 
 

Na Figura 25, a música também é utilizada apenas para conduzir a atividade, 

apresentando na letra os mesmos conceitos que serão estimulados na brincadeira. 

Nesse caso, música e atividade têm como temática os animais e seus habitats. 
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Figura 25- Exemplo de atividade proposta na etapa Cante e brinque utilizando música 
para conduzir uma brincadeira com a mesma temática: animais e seus habitats 

 

 
Na Figura 26 é apresentado um exemplo de atividade que utilizou a música 

com o objetivo de servir de estratégia facilitadora. Na realização de uma atividade 

proposta no módulo 5: Brincando e cantando com os sons, que tinha como objetivo 

Fonte: Autoria própria (2018) 
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fonológico estimular a análise fonêmica, foi utilizada a música em que a letra propunha 

que a criança pulasse a corda no ritmo da música e, no final, pulasse uma vez para 

cada som da palavra. 

 
Figura 26- Exemplo de atividade proposta na etapa Cante e brinque 
do volume 5: Brincando e cantando com os sons, utilizando música 
como estratégia facilitadora para realizar a tarefa fonológica. 

 

Fonte: Autoria própria (2018) 
 

Ação pedagógica 6 - Boa ideia: 

 
 

Esta etapa tem como objetivo oferecer ao educador sugestões de variação das 

atividades já propostas na etapa Demonstre, Pratique e/ou Cante e brinque, 
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estratégias facilitadoras para execução das tarefas fonológicas inseridas nas 

atividades, e sugerir de forma sintetizada novas propostas de jogos e brincadeiras 

para atingir os objetivos fonológicos do volume/nível (Figuras 27 a 29). 

Dessa forma, o educador é desafiado nesta etapa a diversificar a forma de 

aplicação das atividades propostas, e incentivado a buscar novas formas de 

aplicação, seguindo as sugestões do material ou criando suas próprias adaptações. 

A exemplo disso, na Figura 27 é apresentado o conteúdo da etapa Boa ideia, 

presente no volume 2: Com as sílabas vamos brincar. Percebe-se que são sugeridas 

estratégias facilitadoras relacionadas à identificação do número de sílabas nas 

palavras que é objetivo fonológico central das ações pedagógicas anteriores. 
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Figura 27- Exemplo da proposta da etapa Boa ideia propondo estratégias 
facilitadoras, contidas no volume 2: Com as sílabas vamos brincar. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
.Fonte: Autoria própria (2018) 
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Já no exemplo da Figura 28, o foco das sugestões da etapa Boa ideia não está 

somente em oferecer estratégias facilitadoras, mas também sugerir novas atividades 

e formas de trabalhar a consciência fonêmica, objetivo fonológico central do volume 

5. 

 
Figura 28- Exemplo das propostas da etapa Boa ideia com sugestões de novas 
atividades, incluídas no volume 5. 

Fonte: Autoria própria (2018) 
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A proposta apresentada na etapa Boa ideia do módulo 3: Cantar, brincar e 

rimar, é um exemplo que demonstra um outro objetivo desta etapa: de sugerir 

variações nas atividades propostas em ações pedagógicas anteriores. 

Neste exemplo, apresentado na Figura 29, há sugestões para complementar e 

ampliar a atividade proposta na etapa Cante e brinque, do mesmo volume/nível, que 

por meio de um jogo, propunha a estimulação da habilidade de identificar rimas a partir 

de uma imagem alvo. 

No quadro Boa ideia, são sugeridas variações para essa atividade, a fim de 

integrar outros objetos de conhecimento e tarefas fonológicas previstos no volume 3. 

Nesse sentido, percebe-se que, além de identificar rimas, as sugestões 

possibilitaram inserir os objetos de conhecimento de Ciências da Natureza (hábitos 

saudáveis), de Língua Portuguesa (sinônimos e antônimos) e outras tarefas 

fonológicas relacionadas ao mesmo nível de CF (evocação e produção de rimas). 
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Figura 29- Exemplo das propostas da etapa Boa ideia com sugestões 
para complementar e ampliar as propostas da ação pedagógica Cante 
e brinque, incluídas no volume 3 

Fonte: Autoria própria (2018) 
Legenda: 

1-Estimulação de outras tarefas fonológicas relacionadas ao nível de RIMAS 
2-Integração de outros objetos de conhecimento previsto no volume 3 

 
Ação pedagógica 7 - Hora da ação: 

 
 

Nesta ação pedagógica, foram elaboradas folhas de atividades individuais para 

serem utilizadas como dever de casa, tendo cada uma delas um objetivo fonológico 

correspondente ao objetivo da atividade de estimulação da CF, realizada em sala de 

1 

2 
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aula. Os estímulos utilizados nas atividades, como figuras ou palavras, seguiram as 

temáticas trabalhadas no nível de CF/volume ao qual a atividade pertencia, e foram 

incluídos em atividades que propunham reflexão e manipulação dos segmentos 

sonoros. 

A inclusão desta etapa na proposta metodológica de aplicação das atividades 

da PIECF baseou-se em concepções de Carvalho (2004), que atribui ao dever de casa 

a função de aprofundar, fixar e reforçar os conhecimentos aprendidos em sala de aula. 

Neste sentido, as atividades propostas na etapa Hora da ação apresentam desafios 

lúdicos que levam a criança a refletir sobre as habilidades de CF aprendidas e evocar 

as tarefas fonológicas necessárias para resolução das mesmas. 

Ainda, a atividade utilizada como dever de casa propicia ao educador levantar 

as dificuldades encontradas pelos alunos quanto à realização de alguma tarefa 

fonológica proposta, servindo de certo modo também como uma atividade avaliativa. 

Essa proposta possibilita a interação dos pais no processo de estimulação da CF, 

servindo como um convite para que eles acompanhem e se envolvam no 

desenvolvimento das habilidades de CF. 

Considerando que foram incluídos 16 objetivos fonológicos no material, 

também foram elaboradas 16 atividades de dever de casa, 4 atividades para o nível 

1: frase, 2 atividades para o nível 2: sílabas e 5: fonemas, e 2 atividades para o nível 

de CF/volume 3: rimas, e nível 4: aliteração. 

De forma geral, as atividades elaboradas nesta etapa buscaram: manter a 

integração da estimulação da CF aos objetos de conhecimento dos componentes 

curriculares e/ou temáticas bíblicas (Figuras 30 e 31), propor atividades 

preferencialmente orais, considerando que a consciência fonológica prevê reflexão 

mental dos segmentos sonoros (Figura 32), e atividades lúdicas que exigiam como 

resposta desenhar, pintar, ligar ou selecionar, utilizando como estímulos figuras e/ou 

palavras relacionadas às temáticas integradas no volume/nível (Figura 33). 

Na Figura 30 é apresentada uma folha de atividade proposta na etapa Hora da 

ação no volume 1: Frases vamos formar. A proposta da atividade buscou integrar os 

objetos de conhecimento de Ciências da Natureza (corpo humano) e Língua 

Portuguesa, ao solicitar que o aluno conte o número de palavras da frase, compatível 

às atividades propostas para sala de aula. 
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Figura 30- Exemplo de atividade proposta na etapa Hora da ação do volume 
1, integrando Língua Portuguesa e Ciências da Natureza. 

Fonte: Autoria própria (2018) 

 
 

A proposta apresentada na figura 31 demonstra a integração da estimulação 

de CF (síntese de palavras) com o objeto de conhecimento de Língua Portuguesa 

(tipos de frases), na Hora da ação do volume 1. 
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Figura 31- Exemplo de atividade proposta na etapa Hora da ação do 
volume 1, integrando CF e Língua Portuguesa 

Fonte: Autoria própria (2018) 

 
 

A figura 32 demonstra o exemplo de uma atividade essencialmente auditiva 

para estimular a consciência silábica no volume 2 por meio da tarefa fonológica de 

contagem de sílabas da palavra. Nota-se que nesta proposta não há apoio da escrita. 
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Figura 32- Exemplo de atividade proposta na etapa Hora da ação do 

volume 1, com estímulo auditivo e resposta de selecionar figuras. 

Fonte: Autoria própria (2018) 

 
 

Na figura 33 é observado que a atividade proposta na etapa Hora da ação no 

nível de CF/volume 2: Com as sílabas vamos brincar, tinha como objetivo a 

manipulação de sílabas, e como nesse volume a estimulação foi integrada à temática 

bíblica da arca de Noé, utilizou-se na atividade Hora da ação figuras de animais, para 

manter a integração inclusive no dever de casa. 
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Figura 33- Exemplo de atividade proposta na etapa Hora da ação 
do volume 2 utilizando como estímulos figuras e/ou palavras 
relacionadas às temáticas integradas no volume/nível 

Fonte: Autoria própria (2018) 

Ação pedagógica 9- Avaliação: 

Nesta etapa foi elaborada uma atividade avaliativa para cada tarefa fonológica 

incluída em cada nível de CF/volume, visando verificar se os objetivos relacionados 

aos níveis de consciência fonológica foram alcançados. 

As atividades propostas para avaliar os objetivos fonológicos podem favorecer 

o trabalho do educador para dar continuidade às atividades subsequentes, ou para 

propor uma nova atividade com o mesmo objetivo, caso o desempenho da criança 

demonstre que a mesma ainda não o alcançou. 
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Além da atividade avaliativa, também foi elaborado para complementar essa 

ação pedagógica, uma planilha de acompanhamento do desempenho. Nela, o 

educador poderá inserir o desempenho individual de cada aluno, e fazer uma análise 

individual e uma análise geral da classe. 

Nas atividades avaliativas constam orientações para o educador e para o aluno, 

e nelas buscou-se, assim como nas demais etapas, integrar ao objetivo fonológico às 

temáticas bíblicas e os objetos de conhecimento dos componentes curriculares 

integrados no volume/nível (Figura 34). 

A figura 34 apresenta uma atividade avaliativa proposta no volume 3: Brincar, 

Cantar e Rimar, que buscou integrar a estimulação da rima ao objeto de conhecimento 

relacionado às Ciências da Natureza: hábitos saudáveis, utilizando o grupo semântico 

relacionado a frutas como temática para construção da atividade. 
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Figura 34- Exemplo de atividade avaliativa integrando a estimulação da 
CF às temáticas de Ciências da Natureza, utilizando como estímulos, 
figuras de frutas, no volume 3. 

Fonte: Autoria própria (2018) 

 
 

Além das atividades avaliativas que possuem um foco individual, também foi 

elaborada e incluída no material uma ficha de acompanhamento que possibilita o 

professor controlar o desempenho individual de cada aluno e o desempenho geral da 

classe para cada objetivo fonológico proposto. 

A ficha de acompanhamento propõe que a avaliação do desempenho seja feita 

durante e após a conclusão da atividade avaliativa, por meio de uma escala com 3 

níveis, na qual 0 caracteriza o aluno que não conseguiu realizar a atividade, 1 aquele 

que conseguiu realizar com auxílio do educador, e 2 o aluno que conseguiu realizar 
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sozinho. Ainda, a ficha apresenta os objetivos fonológicos de cada atividade avaliativa, 

permitindo ao educador identificar qual a tarefa fonológica em que o desempenho foi 

melhor ou pior, e dessa forma reorganizar as práticas de estimulação da CF (Figura 

35). 

 
Figura 35: Descrição da Ficha de Acompanhamento da 
etapa Avaliação 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Legenda: 

Fonte: Autoria própria (2018) 

1- Descrição dos objetivos de cada atividade avaliativa do nível de CF/volume 
2- Escala de desempenho 
3- Controle do desempenho geral da classe por objetivo 
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2.4-Criação e adaptação das atividades 

 

Figura 36 – Etapa 4 da pesquisa 
 

Fonte: Autoria própria (2018) 

 

 
A criação/adaptação da AECF baseou-se nos resultados da Etapa 2, que 

definiu os objetos de conhecimento, habilidades e temática bíblica que seriam 

integrados em cada nível/volume e na proposta metodológica para aplicação das 

atividades, na qual foram definidas as ações pedagógicas que cada atividade deveria 

contemplar, elaborada e apresentada anteriormente na Etapa 3. 

As AECFs, criadas e/ou adaptadas, foram organizadas em 5 níveis/volumes e, 

partindo da integração entre OC, HB e temática bíblica, proposta para cada 

nível/volume, a estrutura pedagógica contemplou dois objetivos: fonológico, referente 

ao nível e às tarefas de CF; e o objetivo pedagógico, referente aos objetos de 

conhecimento e habilidades de Língua Portuguesa e Ciências da Natureza. 

Ainda, a criação/adaptação das atividades foi norteada por alguns critérios: 

-Elaborar no mínimo uma atividade para cada tarefa fonológica incluída; 
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-Elaborar, para cada volume/nível, músicas abordando as habilidades dos CCs 

e tarefas fonológicas e/ou temáticas bíblicas, para serem utilizadas como estratégias 

facilitadoras na AECF; 

-Elaborar atividades lúdicas adequadas à faixa etária dos anos iniciais do 

Ensino Fundamental; 

-Incluir, nas AECFs, propostas individuais e em grupo envolvendo músicas ou 

textos elaborados para o material; 

- Incluir propostas utilizando adaptações de brincadeiras ou brinquedos comuns 

ao universo infantil; 

-Incluir atividades associando movimentos corporais às brincadeiras; 

-Elaborar jogos para serem utilizados nas atividades envolvendo as tarefas 

fonológicas e/ou habilidades dos CCs; 

-Identificar as atividades com nomes relacionados ao tipo de proposta lúdica, à 

tarefa fonológica solicitada ou ao objeto de conhecimento integrado; e 

-Utilizar, como estímulos para as atividades, palavras e/ou imagens 

relacionadas às habilidades dos objetos de conhecimento adotados e/ou da temática 

bíblica. 

Considerando os critérios adotados para a elaboração da PIECF, foram 

incluídas 4 AECFs no volume 1: Frases eu posso formar, 3 AECFs no volume 2: Com 

as sílabas vamos brincar, 2 AECFs no volume 3: Cantar, Brincar e Rimar, 2 no volume 

4 sobre aliteração, e 4 AECFs no volume 5: Brincando e cantando com os sons. 

Em cada AECF elaborada, foram incluídas de 4 a 11 propostas lúdicas para 

atender às ações pedagógicas: Demonstre, Pratique, Cante e Brinque, Boa ideia e 

Hora da Ação, totalizando 103 propostas de atividades incluídas nos volumes de 1 a 

5, divididas em: 26 no volume 1, 25 no volume 2, 10 no volume 3, 10 no volume 4 e 

31 propostas no volume 5 (Quadro 20). 
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Quadro 20 – Relação das AECFs incluídas em cada volume 
 

Volume AECF D P CB BI HA 

1-Frases eu posso 1.Descubra o Mistério 1 2 1 1 1 

formar 
2.As palavras vamos contar 1 2 1 1 1 

 3.Obra-Prima de Deus 1 2 2 2 2 

 4.Frases vamos formar 1 2 1 0 1 

2-Com as sílabas vamos 1.Vida de bicho 1 3 2 0 2 

brincar 
2.Com as sílabas vou brincar 1 1 1 0 1 

 3.Construindo novas palavras 1 1 1 1 1 

 4.Encontrando a sílaba 1 2 1 2 2 

3-Brincar, cantar e rimar 1.Meu corpo tesouro preciso 1 2 1 0 1 

 2.Construindo rimas 1 1 1 1 1 

4-Aliteração 1.É tempo de.. 1 1 1 0 1 

 2.Aumentando e diminuindo 1 1 3 0 1 

5-Brincando e cantando 1.Da semente ao fruto 2 2 1 1 1 

com os sons 2.Juntando sons 2 1 1 3 1 

 3.Contando os sons 4 2 2 2 1 

 4.Brincando com os sons 2 2 1 0 1 

 Total 22 27 21 14 19 

Fonte: Dados da pesquisa (2018)      

 
 

Legenda: 
Ações pedagógicas: 
D=Demonstre 
P=Pratique 
CB=Cante e brinque 
BI=Boa ideia 
HA=Hora da ação 

 
Para elaboração da PIECF, no volume/nível 1: Frases eu posso formar foram 

utilizados, como estímulos para as atividades, nomes e/ou imagens relacionados às 

partes do corpo e suas funções, considerando a temática bíblica e os objetos de 

conhecimento de Ciências da Natureza adotados na integração deste volume. 

Seguindo esse mesmo critério: no volume/nível 2, foram utilizados nomes/imagens de 

animais; no volume 3, nomes e imagens relacionadas a hábitos de saúde e higiene; 

no volume 4, relacionados a estações do ano e clima; e, no volume 5, nomes e 
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imagens de frutas e vegetais relacionados aos objetos de conhecimento de Ciências 

da Natureza. 

Seguindo o critério de que a PIECF deveria incluir músicas e/ou textos nas 

atividades de estimulação, foram incluídas 19 músicas, sendo 4 para serem utilizadas 

como estratégia facilitadora nas atividades, e 15 para integrar temáticas relacionadas 

ao nível de consciência fonológica, habilidades dos objetos de conhecimento 

adotados e temáticas bíblicas. 

A letra de cada uma das músicas foi elaborada pela pesquisadora (n=10) ou 

em parceria com dois profissionais da música com experiência em composição de 

músicas infantis (n=9). Foram considerados, na elaboração, os objetivos fonológicos 

ou conceituais pretendidos com cada uma delas. Todas as melodias foram compostas 

por esses profissionais e aprovadas pela pesquisadora. O quadro 21 apresenta uma 

síntese do conteúdo das músicas incluídas na PIECF relacionando ao tipo de autoria: 

autoria própria (AP) quando a letra foi escrita exclusivamente pela pesquisadora; 

coautoria (CA) quando os profissionais da música alteraram a letra sugerida pela 

pesquisadora, acrescentando ou excluindo trechos; e autoria externa (AE) para 

músicas que não foram escritas pela pesquisadora, mas que tiveram o direcionamento 

do conteúdo feito por ela. 
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Quadro 21 – Síntese dos conteúdos abordados nas músicas incluídas no PIECF 

 

 

Volume Nome Temas abordados AP CA AE 

 
 

1.Frases 
eu posso 
formar 

1.Obra-prima da 
criação 

Temática bíblica – Deus criador do 
homem 
Ciências da Natureza: funções e partes 
do corpo 

   

2.Frases eu 
posso formar 

Língua Portuguesa – espaçamento entre 
palavras, tipos de frases 
Consciência Fonológica – Noção de 
frase/palavra 

   

3.As palavras 
vamos contar 

Recurso utilizado para contagem de 
palavras na frase 

   

4.Palavrinhas 
vamos juntar 

Língua Portuguesa e Consciência 
fonológica: 
O que é frase 
Frases são formadas por palavras 

A importância da posição das palavras 
nas frases 

   

2. Com 
as 
sílabas 
vamos 
brincar 

5.Com as sílabas 
vou brincar 

Consciência fonológica e Língua 
Portuguesa: 
o que são sílabas, como identificar 
sílabas e manipulação de sílabas para 
formar novas palavras 

   

6.Deus se 
importa com os 
bichos 

Temática bíblica: Arca de Noé 
Ciências da Natureza: animais e seus 
habitats 

   

7.Ouça com 
atenção 

Recurso utilizado para contagem de 
sílabas 

   

8.Tente adivinhar  

Recurso utilizado para manipulação de 
sílabas 

   

3. Cantar, 
brincar e 
rimar 

9.Cuide de seu 
corpo 

Ciências da Natureza: hábitos saudáveis    

10. Cheirosinho Ciências da Natureza: hábitos de higiene 
Consciência fonológica: Música rimada 

   

11. Será também Temática bíblica: Daniel decide ser 
saudável 
Ciências da Natureza: hábitos saudáveis 
e de higiene. 

   

12.Vamos rimar Consciência fonológica: exemplos de 
rimas, conceito de rima 

   

4. 
Aliteração 

13.As 4 estações Consciência fonológica: contem frases 
com palavras que aliteram 
Ciências da Natureza: estações do ano 
Temática bíblica: Deus é o dono do 
tempo e pra tudo tem hora certa 

   

14.Olha a 
aliteração 

Consciência fonológica: apresenta 
conceitos sobre aliteração e exemplos de 
palavras que aliteram 

   

continua 
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Quadro 21 – Síntese dos conteúdos abordados nas músicas incluídas no PIECF 

 

 

Volume Nome Temas abordados AP CA AE 

5. 

Brincando 
e 
cantando 
com os 
sons 

15.Brincar 
com os sons 

Consciência fonológica: apresenta o 
conceito de relação fonema-grafema e 
exemplos de palavras formadas a partir 
da adição ou substituição de som 

   

16.O fonema Apresenta os fonemas relacionando-os 
às letras e sons não verbais do 
cotidiano 

   

17.Nova 
palavrinha 
vou achar 

Recurso utilizado para manipulação de 
fonemas 

   

18.Tente 
adivinhar 

Recurso utilizado para manipulação de 
fonemas 

   

19. O 
semeador 

Temática bíblica: Parábola do 
semeador 
Ciências da Natureza: Partes das 
plantas e o que elas precisam para 
germinar e crescer 

   

Fonte: Autoria própria (2018) concluído 
 

Legenda: 
AP :autoria própria 
AC coautoria 
AE autoria externa 

 

As figuras 37 e 38 apresentam trechos de músicas incluídas na PIECF que 

demonstram a integração entre os objetos de conhecimento, consciência fonológica e 

temática bíblica. 

 
Figura 37 – Trecho da música “As 4 estações” incluído no volume 4: Aliteração 

Fonte: Autoria própria (2018) 

Trecho de música 

que integra a 

temática bíblica: 

Deus criador do 

tempo, com 

habilidades de 

Ciências da 

Natureza: estações 

do ano e 

Consciência 

fonológica, 
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Figura 38– Trecho da música “Com as sílabas vamos brincar”, incluído no volume 2: Com as 
sílabas vamos brincar 

Fonte: Dados da pesquisa (2018) 

 
 

Além das músicas incluídas, foram elaborados e disponibilizados no material 4 

textos rimados para servirem de apoio às atividades: textos com imagens, textos 

destacando fonemas, textos com apresentação de diferentes sons e textos 

apresentando conceitos de Língua Portuguesa e consciência fonológica (Quadro 22). 

 
Quadro 22: Textos elaborados para a PIECF 

 

Nome do texto Descrição 

1.A semente do semeador Texto rimado que destaca palavras com o som /s/, para ser 
utilizado para introduzir o conceito de fonema de forma 
integrada à temática bíblica da ‘Parábola do semeador” e 
objetos de conhecimento de Ciências da Natureza, adotados 
no volume 5. 

2.Deus fez Texto com imagens substituindo as palavras que integra a 
temática bíblica sobre a criação do homem e as habilidades 
de Ciências da Natureza: corpo humano, para trabalhar a 
noção de palavra na frase no volume 1. 

3.Palavrinhas vamos juntar Texto rimado que apresenta: o que é uma frase, função das 
frases, espaçamento entre palavras, importância da posição 
da palavra na frase com exemplos de frases desordenadas. 

4.Um dia na fazenda Texto rimado para ser contado por um fantoche. O texto 
contém palavras monossilábicas destacadas para serem 
analisadas pelo “fantoche” e sintetizadas pelo aluno, 
atendendo à tarefa fonológica de análise e síntese de 
fonemas. 

Fonte: Dados da pesquisa (2018) 

 

Trecho de 

música que 

apresenta 

conceitos de 

consciência 

fonológica: 

segmentação 

silábica e 

Língua 

Portuguesa 
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A Figura 39 apresenta trechos de um texto escrito para a PIECF com integração 

de conteúdos. 

Figura 39- Trecho do texto 
“Palavrinhas vamos juntar” incluído no 
volume 1: Frases vamos formar 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Fonte: Autoria própria (2018) 

 
 

Também foram elaborados para a PIECF 15 jogos envolvendo os objetos de 

conhecimento de Ciências da Natureza, Língua Portuguesa e consciência fonológica, 

distribuídos da seguinte forma: 5 no volume 2, 3 no volume 3, 4 no volume 4 e 3 jogos 

no volume 5 (Quadro 23). 

Função da 
frase 

Frases são 
formadas por 

palavras 

Noção de 
palavra X 
realismo 
nominal 

Espaçament 
o entre 

palavras na 

Função e 
organização 
das palavras 
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Quadro 23 – Relação dos jogos incluídos em cada volume da PIECF 

 

Volume 
 

Nome do jogo 

2 1.Animais em ação 

2.Bingo das sílabas 

3.Quebra-cabeça dos animais 

4.Construindo novas palavras 

5.Quem sou eu 

3 6.Saúde em ação 

7.Saúde em rimas 

8.Caça às rimas 

4 9.É tempo de 

10.Mala das sílabas 

11.Diga logo 

12.Aumentativo diminutivo 

5 13.Caçadores de sons 

14.Roleta dos sons 

15.Puxe e descubra 

Fonte: Autoria própria (2018) 

 

As figuras a seguir apresentam modelos das cartelas de um jogo incluído em 

cada volume da PIECF. 

 
Figura 40 – Cartela do jogo “Bingo das sílabas” incluída no volume 2 da 

PIECF 

Fonte: Autoria própria (2018) 
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Figura 41 – Cartela do jogo “Saúde em ação” incluída no volume 3 da PIECF 

Fonte: Autoria própria (2018) 

 
 
 

Figura 42 – Cartela do jogo “É tempo de” incluída no volume 4 da PIECF 

Fonte: Autoria própria (2018) 
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Figura 43 – Cartelas do jogo “Roleta dos sons” incluídas no volume 5 da PIECF 

Fonte: Autoria própria (2018) 

 
 

A seguir, serão apresentados os objetivos fonológicos e pedagógicos das 

atividades incluídas em cada volume, e na sequência serão descritas as atividades de 

cada volume (quadros 24 a 38). 

 
Apresentação dos objetivos do volume 1: Frases vamos formar 

 
 

Atividade 1: Descubra o Mistério 

Objetivos integrados: 

Desenvolver a noção de que frases são formadas por palavras com significado. 

Reconhecer a separação de palavras na escrita. 

 
Atividade 2: As palavras vamos contar 

Objetivos integrados: 

Desenvolver a noção de que as palavras, em uma frase, são separadas por pausas 

na fala e espaços em branco na escrita, e que há frases de diferentes extensões a 

depender do número de palavras. 

Reconhecer a separação de palavras na escrita por meio de espaços em branco; 

Localizar e nomear as partes do corpo e explicar suas funções. 

 
Atividade 3: A obra-prima de Deus 

Objetivos Integrados: 

Desenvolver a noção de frase e palavra, integrando-a ao estudo do corpo humano. 
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Reconhecer que os textos são lidos e escritos da esquerda para direita e de cima 

para baixo; Localizar e nomear as partes do corpo e explicar suas funções. 

 
Atividade 4: Frases vamos formar 

 
 

Objetivos Integrados: 

Identificar o número de palavras na frase. 

Reconhecer que os textos são lidos e escritos da esquerda para direita e de cima para 

baixo; Localizar e nomear as partes do corpo e explicar suas funções; Identificar sinais 

de pontuação. 



120 
 

 

Descrição das atividades incluídas no volume 1: Frases vamos formar 

 
 

Quadro 24 – Descrição das propostas incluídas na AECF 1: Descubra o mistério, em cada ação pedagógica, do volume 1 da PIECF 
 

Recursos Música Demonstre Pratique Cante e brinque Boa ideia Hora da ação 

 
1. Texto com 
palavras e 
imagens “Deus 
fez” 

 

2. Lista de 
frases 
desordenadas 

 
Frases eu 
posso formar 

 
Utilizada para 
conduzir 
brincadeira de 
roda do Cante 
e Brinque 

 
1.Utilizar 
cartões 
coloridos para 
representar 
palavras da 
frase 

 
1. Leitura do 
texto 
substituindo 
imagens por 
palavras 

 
2. Descobrir o 
mistério das 
frases 
desordenadas 

 
1.O mistério do 
pote secreto 

 
(Brincadeira de 
roda para 
trabalhar noção 
de palavra na 
frase) 

 
1.Colar palavras 
escritas para 
substituir 
imagens do texto 

 

Dicas adicionais 
para trabalhar 
identificação de 
palavras e 
espaçamento no 
texto 

 
1.Leia e faça: ligar 
a frase à imagem 
correspondente, 
identificar onde 
começa e termina 
uma palavra na 
frase e frases sem 
sentido 

Fonte: Autoria própria (2018) 
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Quadro 25 – Descrição das propostas em cada ação pedagógica da AECF 2, do volume 1 da PIECF . 
 

Recursos Música Demonstre Pratique Cante e 
brinque 

Boa ideia Hora da ação 

 
1. Lista de frases 
de 2 a 5 
palavras sobre 
os 5 sentidos 

 

2. Lista de frases 
de diferentes 
extensões sobre 
as partes do 
corpo 

 
3. Texto rimado 
“Palavrinhas 
vamos juntar” 

 
“Palavrinhas 
vamos contar” 

 
A música 
propõe 
contagem de 
palavras 

 
Estratégia para 
conduzir a 
brincadeira 
proposta no 
Cante e brinque 

 
1.Marcar 
palavras 
da frase 
com 
cartões 
coloridos 

 
1. Contar número de 
palavras da frase 
ouvida e relacionar 
cada palavra ouvida 
a um cartão 
colorido 

 

2. Identificar, no 
texto, espaços que 
separam as 
palavras marcando- 
os com adesivos 

 
1.“As palavras 
vamos contar” 

 
Adaptação da 
brincadeira 
“batata quente” 
utilizando 
bexigas e 
bambolês e 
propondo a 
contagem de 
palavras da 
frase 

 
1.“Criando frases” 

 
Brincadeira em 
grupo para 
elaborar frases 
coletivamente, 
cada criança 
introduzindo uma 
palavra na 
sequência 

 
1.Ouça e Conte 

 
Reconhecer 
auditivamente o 
número de 
palavras da 
frase dita pelo 
educador, 
relacionar cada 
palavra a uma 
imagem e 
organizar as 
imagens na 
sequência da 
frase 

Fonte: Autoria própria (2018) 
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Quadro 26 – Descrição das propostas incluídas em cada ação pedagógica da AECF 3: A obra-prima da Criação do volume 1 da 
PIECF . 

Recursos Música Demonstre Pratique Cante e brinque Boa ideia Hora da ação 

 

1. Letra e música 
“Obra-Prima da 
Criação” 

 

2. Imagens 
relacionadas à 
música para 
recortar 

 

3. Lista de frases 
com funções das 
partes do corpo 

 
4. Figuras para 
recortar das 
partes do corpo 

 

Obra-Prima 
da Criação 

 

1. A partir da 
leitura da letra 
da música: 
identificar 
número de 
frases e 
apresentar os 
conceitos 
sobre as 
partes do 
corpo humano 

 

1. A partir da 
leitura da letra da 
música: identificar 
as frases e 
relacioná-las às 
imagens das 
partes do corpo 

 

2. Identificar 
auditivamente o 
número de 
palavras contidas 
em frases que 
descrevem as 
funções de 
encontrar em 
potes secretos a 
palavra 
correspondente 
ao órgão 

 

1. Montando o corpo 
humano 

 
Ao ouvir partes da música 
“Obra-Prima da Criação”, ao 
final de cada frase da 
música a criança deverá 
repetir a frase, identificar o 
número de palavras e 
localizar a imagem do órgão 
ao qual a frase da música se 
refere, posicionando-a no 
corpo humano desenhado 
em papel pardo 
2. Cantar a música 
marcando cada palavra 
ouvida com a batida de um 
instrumento musical, como, 
por exemplo: um tambor 

 

1. Mão na massa 
 

Ler frases do texto 
“Deus me fez”, 
proposto na atividade 
1 deste volume e 
solicitar que 
modelem com 
massinha a parte do 
corpo referida na 
frase após identificar 
o número de palavras 
dela 

 
2. Trabalhar o nome 
completo do aluno 
como uma frase que 
pode ser segmentada 

 

1. Conte e marque 
 

Marcar ao lado da 
frase o número de 
palavras que a 
representa e pintar o 
corpo humano com a 
cor do número 
selecionado 
considerando a cor 
dele 

Fonte: Autoria própria (2018) 



123 
 

 

Quadro 27 – Descrição das propostas incluídas em cada ação pedagógica da AECF 4: “Frases vamos formar” do volume 1 da PIECF 
 

Recursos Música Demonstre Pratique Cante e brinque Boa ideia Hora da ação 

 

1. Texto 
rimado 
“Palavrinhas 
vamos juntar” 

 
2. Fichas com 
imagens das 
partes do 
corpo 

 

1. “Frases eu 
posso 
formar” 

 

1. A partir da leitura 
do texto, os alunos 
deverão identificar 
nele as frases sem 
sentido para 
trabalhar a 
importância da 
posição da palavra 
na frase 

 
Utilizar outro trecho 
do texto para 
apresentar 
conceitos sobre 
pontuação 

 

1. Atividade em 
grupo para 
identificar o tipo de 
frase ouvida: 
interrogativa, 
exclamativa, 
afirmativa e 
levantar placas 
para identificá-las 

 
2. Elaborar frases 
de acordo com a 
pontuação e a 
parte do corpo 
sorteada no dado, 
cada aluno 
representando uma 
palavra 

 

1. Quem sou eu 
 
Adaptação da 
brincadeira “estátua”. 
Ao pausar a música, 
as crianças deverão 
identificar o tipo de 
frase ouvida 
prestando atenção 
na entonação 

 

Estratégias 
adicionais 

 

1.Descubra a 
pontuação 

 

A criança deverá 
relacionar uma 
imagem 
representando uma 
ação, a pontuação 
correspondente, e 
formar uma frase 
que se relacione à 
imagem, utilizando 
a pontuação 

Fonte: Autoria própria (2018) 
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Apresentação dos objetivos do volume 2: Com as sílabas vamos brincar 

 
 

Atividade 1: Vida de bicho 

Objetivos Integrados: 

Realizar análise silábica segmentando as palavras em sílabas. 

Descrever as características dos animais e relacioná-las com os ambientes em que 

vivem; segmentar oralmente as palavras e identificar as palavras com sílabas iguais. 

 
Atividade 2: Com as sílabas vou brincar 

Objetivos Integrados: 

Realizar síntese silábica unindo sílabas para formar palavras. 

Descrever as características dos animais e relacioná-las aos ambientes em que 

vivem; segmentar oralmente as palavras e identificar as palavras com sílabas iguais. 

 
Atividade 3: Construindo novas palavras 

Objetivos Integrados: 

Realizar manipulação silábica, adicionando, subtraindo e invertendo sílabas para 

formar novas palavras. 

Descrever as características dos animais e relacioná-las com os ambientes em que 

vivem; Segmentar oralmente as palavras e identificar as palavras com sílabas iguais. 

 
Atividade 4: Encontre a sílaba 

Objetivos Integrados: 

Identificar uma sílaba-alvo em palavras na posição inicial, medial ou final. 

Descrever as características dos animais e relacioná-las aos ambientes em que 

vivem; segmentar oralmente as palavras e identificar as palavras com sílabas iguais. 
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Descrição das atividades incluídas no volume 2: Com as sílabas vamos brincar 

 
 

Quadro 28 – Descrição das propostas incluídas em cada ação pedagógica da AECF 1: “Vida de bicho” do volume 2 da PIECF 
 

Recursos Música Demonstre Pratique Cante e brinque Boa ideia Hora da ação 

 

1. Imagens do 
jogo “animais em 
ação” 

 

2. Quadro 
animais e seus 
habitats 

 

3. Cartela do 
Bingo das sílabas 

 
4. Cartão com 
curiosidades dos 
animais e seus 
habitats 

 

5. Modelo de 
cartão para 
contagem de 
sílabas 

 

1. "A arca de 
Noé" 

 
2. Com as 
sílabas vamos 
brincar 

 
3. Ouça com 
atenção 

 

1. Jogo “animais em 
ação” 

 
Adaptação da 
brincadeira 
“amarelinha” 

 
A criança deverá 
identificar o número de 
sílabas do nome do 
animal e da palavra 
que define sua forma 
de se locomover 
(pulando, andando) 

 
Pular na amarelinha até 
o numeral 
correspondente, e, ao 
chegar ao final da 
amarelinha, deverá 
colocar a imagem do 
animal em seu habitat 
no quadro 

 

1. Bingo das sílabas 

 
Professor lerá um cartão com 
curiosidade sobre o habitat do 
animal e o número de sílabas que 
tem seu nome 

 
A criança identificará o animal e 
marcará na imagem da cartela do 
bingo até completá-la 

 

2. Bingo gigante 
 
Professor amplia e reproduz o Bingo 
das sílabas no chão e lê dicas ao 
grupo de alunos. Todos tentam 
identificar qual é o animal e localizá- 
lo no chão 

 

3. Contando sílabas: o aluno recebe 
um cartão de segmentação de 
sílabas contendo numerais. Ao 
identificar o nome do animal, conta 
o numero de sílabas e prende um 
pregador no cartão no numeral 
correspondente 

 

1. Com as 
sílabas vamos 
brincar 

 

Apresentar os 
conceitos sobre 
segmentação de 
palavras a partir 
da letra da 
música 

 
2. Ouça com 
atenção 

 
Adaptação da 
brincadeira de 
pular corda. 

Classificar nome 
de animais pelo 
número de 
sílabas, dando 
na corda um 
pulo para cada 
sílaba 

 

Estratégias 
adicionais 
para 
segmentação 
de sílabas 
utilizando 
instrumentos 
musicais ou 
objetos para 
marcar cada 
sílaba 

 

1. Cada um no seu 
lugar 

 
Relacionar animal 
ao seu habitat e ao 
número de sílabas 
da palavra 

 
2. Quantas sílabas 
tem? 

 

Cortar imagens de 
animais de acordo 
com o número de 
sílabas e relacioná- 
lo ao numeral 
correspondente 

Fonte: Autoria própria (2018) 
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Quadro 29 – Descrição das propostas incluídas em cada ação pedagógica na AECF 2: “Com as sílabas vou brincar” do volume 2 da 
PIECF 

Recursos Música Demonstre Pratique Cante e brinque Boa ideia Hora da ação 

 
1. Molde para “janela 
de formar palavras” 

 
2. Imagens de animais 
em tiras 

 
3. Cartões com pares 
de imagens de animais 

 
4. Quebra-cabeça de 
animais 

 

5. Cartões de 
curiosidades dos 
animais 

 
1. Com as 
sílabas 
vamos 
brincar 

 

2. “Arca de 
Noé” 

 
1. Janela de formar 
palavras 

 
Professor utilizará 
esse recurso para 
demonstrar que 
palavras são 
formadas por sílabas 

 
Utilizará imagem de 
animais cordata 
em tiras. A cada 
sílaba falada, 
introduzirá uma tira na 
“janela” formando a 
palavra e a imagem 

 
1. Separadores 
e juntadores de 
sílabas 

 

Atividade em 
grupo em que o 
“separador” 
segmenta as 
palavras em 
sílabas 
e o “juntador” 
une as sílabas 
para formar o 
nome dos 
animais 

 
1. Quebra-cabeça dos 
animais 

 
Criança deverá realizar 
síntese silábica para 
identificar nome do 
animal, procurar as 
partes do quebra- 
cabeça espalhadas 
pela classe e montá-lo 
dentro do bambolê com 
o numeral 
correspondente ao 
número de sílabas que 
seu nome possui 

 
Estratégias 
adicionais 
para 
segmentação 
de sílabas 
utilizando 
fantoche de 
robô e blocos 
de montar 

 
1. Descubra qual é o 
animal 

 
Professor falará 
nome de animais 
separando as 
sílabas, e aluno 
deverá agrupar as 
sílabas para 
identificar o nome 
do animal e circular 
a imagem 
correspondente 

Fonte: Autoria própria (2018) 
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Quadro 30 – Descrição das propostas incluídas em cada ação pedagógica da AECF 3: “Construindo novas palavras” do volume 2 
da PIECF 

 

Recursos Música Demonstre Pratique Cante e brinque Boa ideia Hora da ação 

 

1. Cartões do jogo 
“Construindo novas 
palavras” 

 
2. Cartões do jogo 
“Formando 
palavras” 

 

4. Lista de palavras 
para manipulação 
de sílabas 

 

1. Parte II da 
música “Com as 
sílabas vamos 
brincar” 

 
2. Tente adivinhar 

 

1. Cartões de 
manipulação 
de sílabas 

 
Utilizando os 
modelos dos 
cartões, o 
professor 
apresentará, 
com apoio de 
imagens e 
símbolos, que 
brincando com 
as sílabas 
podemos 
formar novas 
palavras 

 

1. Jogo 
“Construindo 
novas palavras” 

 
As crianças 
utilizarão 
cartões que 
propõem 
adição, 
subtração ou 
inversão de 
sílabas para 
formar novas 
palavras com 
apoio visual de 
formas 
geométricas 

 

1. Tente adivinhar 
 
Adaptação da 
brincadeira “corre cotia” 

 
As crianças cantarão a 
música “Tente 
adivinhar”, e, ao final da 
música, o professor, 
utilizando uma lista de 
palavras disponibilizada 
no material, vai propor 
uma manipulação, e ela 
deverá descobrir a nova 
palavra formada 

 

1. Cada aluno uma sílaba 
 
O professor deverá colar 
em cada aluno crachás 
com uma sílaba da 
palavra que será 
manipulada. 
Um novo aluno será 

acrescentado se a 
atividade exigir adição de 
sílabas. Retira-se um 
aluno se for de subtração, 
ou mudam de lugar os 
alunos para representar a 
inversão de sílabas. A 
classe tenta adivinhar a 
nova palavra formada 

 

1. Tirando sílabas 
 
O aluno deverá 
identificar qual 
sílaba precisa ser 
retirada de uma 
palavra dada para 
formar uma nova 
palavra 

Fonte: Autoria própria (2018) 
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Quadro 31 – Descrição das propostas incluídas em cada ação pedagógica da AECF 4: “Construindo novas palavras” do volume 2 
da PIECF 

 

Recursos Música Demonstre Pratique Cante e brinque Boa ideia Hora da ação 

1.Lista de 
palavras para 
manipulação 
2.Cartões 
com 
curiosidades 
dos animais e 
seus habitats 
3.Imagens 
dos animais 
para jogo 
“Quem sou 
eu” 
4.Cartões de 
demonstração 
“Identificação 
das sílabas- 
alvo” 

Arca de 
Noé 

1. .Onde está a 
sílaba? 
Utilizando cartões 
de “demonstração 
para identificação 
de sílabas-alvo”, o 
professor 
apresentará, a 
partir da figura de 
animais, que 
nomes de animais 
diferentes 
compartilham 
sílabas iguais, 
inicialmente 
apenas com figuras 
geométricas com 
cores variadas para 
cada sílaba, e 
depois 
apresentando a 
sílaba escrita 

1. Jogo “Quem sou eu” 
Neste jogo, há cartões com 
nome de um animal, 
identificação do habitat e 
uma sílaba contida no nome 
do animal destacada. No 
verso, há dicas do número 
de sílabas do nome do 
animal 
O educador lê cartão e o 
aluno deverá, por meio de 
todas as dicas, adivinhar o 
nome do animal 

2. Onde eu moro? 
Utilizando os mesmos 
cartões do jogo “Quem sou 
eu”, a criança deverá, após 
identificar o nome dos 
animais, partindo de uma 
sílaba-alvo, relacioná 

1.Corre-Corre das 
Sílabas 
Adaptação da 
brincadeira corre 
cotia 
Ao som da música 
“Arca de Noé”, uma 
criança coloca a 
pelúcia de animal 
nas costas da outra 
e esta, depois, terá 
de responder 
questões sobre: 
número de sílabas 
da palavra, qual 
sílaba está no 
começo, meio ou 
fim da palavra, e 
falar outra palavra 
que comece com a 
mesma sílaba 

.Uma palavra puxa outra 
Crianças posicionadas em 
roda, a primeira fala uma 
palavra e a seguinte fala 
outra que comece com a 
última sílaba da palavra 
falada pelo colega anterior, 
e assim por diante 
2.Pulando nas sílabas 
Educador deverá desenhar 
no chão uma tabela grande 
com sílabas escritas em 
cada quadrado. Criança 
deverá formar uma palavra 
pulando em cada sílaba, a 
partir de uma sílaba dada 
formada 

.Que sílaba é 
essa? 
Atividade propondo 
que alunos 
identifiquem a 
sílaba inicial do 
nome de um 
animal e encontre 
outros animais 
terrestres cujo 
nome comece com 
a mesma sílaba, 
pintando-a 

 

2.Quem tem essa 
sílaba? 
Atividade propondo 

que aluno pinte 
somente animais 
aéreos que 
possuem a sílaba- 
alvo 

Fonte: Autoria própria (2018) 
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Apresentação dos objetivos do volume 3: Cantar, brincar e rimar 

 
 

Atividade 1: Meu corpo tesouro precioso 

Objetivos Integrados: 

Identificar rimas. 

Discutir a importância dos hábitos saudáveis para a manutenção da vida; Identificar 

sinônimo e formar antônimos. 

 
Atividade 2: Desenhando rimas 

Objetivos Integrados: 

Evocar e produzir rimas. 

Discutir a importância dos hábitos saudáveis para a manutenção da vida; Identificar 

sinônimo e formar antônimos. 
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Descrição das atividades incluídas no volume 3: Cantar, brincar e rimar 

Quadro 32 – Descrição das propostas incluídas em cada ação pedagógica da AECF 1: “Meu corpo, tesouro precioso” do volume 3 
da PIECF 

Recursos Música Demonstre Pratique Cante e brinque Boa ideia Hora da ação 

 

1. Cartões 
de rima 
“Cuide de 
seu corpo” 

 

2. Cartões 
do jogo 
“Saúde em 
ação” 

 
3. Cartões 
do jogo 
“Saúde em 
rimas” 

 

1. Vamos 
rimar 

 

2. Cuide 
de seu 
corpo 

 

3. Assim 
também 

 

1. Cuide de seu corpo 
 
O educador utilizará as 
músicas relacionadas a 
hábitos de saúde para 
apresentar os hábitos e 
explorar as rimas 

 
O educador utilizará os 
cartões de rimas com a 
temática de higiene e 
hábitos de saúde para 
demonstrar palavras que 
rimam de forma integrada 
aos objetos de 
conhecimento de 
Ciências da Natureza 

 

1. Jogo “Saúde em Ação” 
Este jogo contém cartões com 
imagens que representam verbos 
relacionados aos hábitos de 
saúde e higiene (lavando, 
bebendo, etc.) 
Duas crianças farão a mímica da 
ação representada em seu 
cartão. Os demais alunos devem 
adivinhar e dizer se as duas 
palavras rimam 
2. Bate-mão das rimas 

Utilizando as mesmas cartelas do 
jogo Saúde em ação, os alunos, 
divididos em grupo, deverão 
identificar a palavra que rima com 
a palavra-alvo e bater com o 
“bate-mão” na imagem 
correspondente 

 

1. Jogo “Saúde em rimas” 
 
Adaptação da brincadeira 
“batata quente” ao som da 
música “Vamos rimar” 
Os cartões contêm 4 
imagens ao redor de 1 
imagem-alvo para que o 
aluno identifique e 
selecione qual a palavra 
que rima 
Cada cartão ficará dentro 
de um envelope 
identificado com um 
adjetivo que, ao ser 
selecionado, será a 
palavra-alvo para o aluno 
dizer um sinônimo e uma 
antônimo para ela. 

 

Estratégias 
adicionais 
para serem 
utilizadas 
na 
brincadeira 
proposta no 
Cante e 
Brinque e 
no Pratique 

 

1. Pinte e 
rime 

 
Na atividade, 
são utilizados 
pequenos 
versos 
rimados de 4 
frases 

 
O aluno 
deverá 
identificar as 
rimas nos 
versinhos e 
pintar 
palavras que 
rimam com a 
mesma cor 

Fonte: Dados da pesquisa (2018) 
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Quadro 33 – Descrição das propostas incluídas na AECF 2: “Desenhando rimas” do volume 3 da PIECF em cada ação pedagógica 
 

Recursos Música Demonstre Pratique Cante e brinque Boa ideia Hora da ação 

 

1. Folha de 
atividades 
“História 
Rimada” 

 

2. Cartões do 
jogo “Caça às 
rimas” 

 

1. Vamos rimar 

 

2. Cuide de seu 
corpo 

 

3. Assim 

também 

 

1. História rimada 
 
Educador contará 
uma história 
rimada faltando 
algumas palavras. 
O aluno deverá 
produzir a rima 
que falta e o 
educador a 
desenha na lousa, 
ilustrando, assim, 
a historinha 

 

1. Desenhando 
as rimas 

 
Desenhar 
palavras que 
rimem com a 
historinha que 
será lida 
conforme 
exemplo dado 
no Demonstre 

 

1. Caça às rimas 
 
O jogo contém cartões 
com charadas 
relacionadas à higiene e 
aos hábitos saudáveis, 
com frases incompletas 
para serem 
completadas com rimas 

 

A cada rima 
desvendada, uma nova 
pista é entregue 

 

1. Rimando e escrevendo 
 
Utilize os desenhos 
produzidos pelos alunos 
na atividade proposta no 
PRATIQUE. Troque os 
desenhos entre eles e 
peça que cada aluno 
associe uma palavra 
àquele desenho, outra 
que rime e, por fim, faça 
uma frase curta usando 
as duas palavras 

 

1. Desenhar e rimar 
 
A partir de palavras 
selecionadas em 
frases que tratam de 
hábitos saudáveis, o 
aluno deverá 
desenhar algo que 
rime com a palavra 
destacada na frase 

Fonte: Autoria própria (2018) 
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Apresentação dos objetivos do volume 4: Aliteração 
 
 

Atividade 1: É tempo de... 

Objetivos Integrados: 

Identificar palavras que aliteram 

Formar o aumentativo e diminutivo das palavras; Identificar as características das 

quatro estações do ano. 

 
Atividade 2: Aumentando e Diminuindo 

Objetivos Integrados: 

Evocar e produzir palavras que aliteram. 

Formar o aumentativo e diminutivo das palavras; Identificar as características das 

quatro estações do ano. 
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Descrição das atividades incluídas no volume 4: Aliteração 

 
 

Quadro 34 – Descrição das propostas incluídas em cada ação pedagógica da AECF 1: “É tempo de..” do volume 4 da PIECF 
 

Recursos Música Demonstre Pratique Cante e brinque Boa ideia Hora da ação 

 
1. Cartões de 
ilustrações da música 
“Olha a aliteração” 

 
2. Lista de palavras 
que aliteram 

 

3. Jogo “É tempo de” 
 
4. Jogo “Mala de 
sílabas” 

 
1. As 4 
estações 

 

2. Olha a 
aliteração 

 

1. As 4 estações 
Utilizar a música para 
apresentar conteúdo 
referente às 
características das 
estações e temática 
bíblica 
Educador apresentará 
na letra da música 
palavras que aliteram 
Educador apresentará 
outras palavras que 
aliteram disponíveis no 
material e depois 
associará som igual à 
escrita igual dessas 
palavras 

 

1. Tempo de brincar 
 

Utilizar o jogo “É tempo de...” 

Neste jogo, há cartões 
categorizados em: tempo de 
brincar, tempo de comer, 
tempo de estudar. Cada 
cartão contém uma imagem- 
alvo relacionada ao tema e 
duas outras imagens 
O aluno deverá posicionar o 
ponteiro móvel contido no 
cartão na figura que alitera 
com a figura-alvo 

 

1. Tempo de viajar 
 

Utilizar o jogo “mala 

de sílabas” 
Atividade em grupo 
ao som da música 
“Olha a aliteração”. 
Crianças deveriam 
colocar na “mala” 
imagens de objetos 
que aliteram com a 
palavra identificada 
na mala 

 

Estratégias para 
variar as 
propostas de 
atividades do 
Pratique e 
Cante e brinque 

 
1. Folhas de 
outono 

 

Criança deverá 
colar na árvore 
as folhas com 
imagens de 
objetos que 
aliteram com o 
som marcado 
na árvore 

Fonte: Autoria própria (2018) 
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Quadro 35 – Descrição das propostas incluídas em cada ação pedagógica da AECF 2: “Aumentando e diminuindo” do volume 4 da 
PIECF 

Recursos Música Demonstre Pratique Cante e brinque Boa ideia Hora da ação 

1. Jogo “Diga 
Logo” 

 
2. Cartões do 
jogo 
“Aumentativo/ 
Diminutivo” 

 

3. Flores de 
charadas do 
jogo “A 
primavera 
chegou” 

1. Olha a 
aliteração 

1. “Diga logo” 

O educador dará 
exemplo de palavras 
que, a partir de 
charadas do jogo 
que propõe e de um 
som-alvo, sejam 
ditas outras palavras 

2. Aumentando e 
Diminuindo 
Utilizando os cartões 
“Aumentativo e 
Diminutivo”, que 
demonstram, por 
meio de figuras, o 
substantivo em 
graus diferentes. O 
educador vai 
exemplificar que o 
som inicial das 
palavras permanece 
o mesmo, e, nesses 
casos, aliteram 

1.A primavera 
chegou 
Este jogo contém 
flores com 
charadas de 
curiosidades 
sobre as flores, 
solicitando que a 
criança complete 
com uma palavra 
que alitere. 
A criança 
percorre uma 
trilha e, de 
acordo com o 
número que 
parar, 
selecionará a flor 
com a charada 
correspondente. 
Conforme o 
aluno acertar, 
cola a flor na 
árvore 

1. O Inverno chegou 
Brincadeira de roda 
Enquanto os alunos cantam a música 
sobre aliteração, vai passando uma 
mala cheia de peças de vestuário 
usadas no frio. 
O aluno que ficar com a mala, quando a 

música for interrompida, deverá abrir a 
mala, retirar um objeto, falar o nome e 
depois evocar uma palavra que alitere 
com esse nome 
2. Pulando corda para os sons 
Enquanto pular corda, a cada pulo a 
criança, a partir de uma palavra-alvo 
falada pelo educador, falará o 
diminutivo e aumentativo da palavra, e 
outras que com ela aliteram 
3. Bate-bexiga: Atividade em grupo com 
bexiga. O objetivo é que cada vez que 
a criança bater deverá falar uma 
palavra que alitera com a palavra-alvo 

Estratégias 
para variar 
as propostas 
de atividades 
do Pratique 
e Cante e 
brinque 

1.É hora de 
treinar 

 
A atividade 
propõe que o 
aluno leia uma 
frase a respeito 
de uma estação 
do ano e, em 
seguida, desenhe 
o que se pede de 
acordo com a 
sílaba pedida 

Fonte: Autoria própria (2018) 
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Apresentação dos objetivos do volume 5: Brincando e cantando com os sons 

 
 

Atividade 1: Da semente ao fruto 

Objetivos Integrados: 

Identificar e isolar fonemas nas palavras. 

Identificar as principais partes de uma planta (raiz, caule, folhas, flores e frutos) e a 

função desempenhada por elas; Identificar, em textos, adjetivos e sua atribuição de 

propriedades aos substantivos 

 
Atividade 2: Juntando sons 

Objetivos Integrados: 

Realizar síntese fonêmica combinando sons para formar palavras. 

Identificar as principais partes de uma planta (raiz, caule, folhas, flores e frutos) e a 

função desempenhada por elas; Identificar, em textos, adjetivos e sua atribuição de 

propriedades aos substantivos 

 
Atividade 3: Contando os sons das palavras 

Objetivos Integrados: 

Realizar análise fonêmica, segmentando as palavras em sons. 

Identificar as principais partes de uma planta (raiz, caule, folhas, flores e frutos) e a 

função desempenhada por cada uma delas; Identificar, em textos, adjetivos e sua 

atribuição de destinar propriedades aos substantivos. 

 
Atividade 4: Brincando com os sons 

Objetivos Integrados: 

Realizar manipulação fonêmica adicionando, subtraindo e invertendo sons nas 

palavras para formar novas palavras. 

Identificar as principais partes de uma planta (raiz, caule, folhas, flores e frutos) e a 

função desempenhada por cada uma delas; Identificar, em textos, adjetivos e sua 

atribuição de destinar propriedades aos substantivos. 
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Descrição das atividades incluídas no volume 5: Brincando e cantando com os sons 

 
 

Quadro 36 – Descrição das propostas incluídas na AECF 1: “Da semente ao fruto” do volume 5 da PIECF em cada ação pedagógica 
 

Recursos Música Demonstre Pratique Cante e brinque Boa ideia Hora da ação 

1. Texto “A 
semente do 
semeador” 
contendo 
palavras com o 
fonema /s/. 
2. Jogo 
Caçadores dos 
sons 
3. Imagens de 
frutas 
4. Cartões de 
curiosidades 
sobre plantas 
5. Lista de nome 
de flores, 
plantas e frutos 
por ordem 
alfabética 

1. O 
semeador 

 
2. Com os 
sons eu 
vou brincar 

1. A semente do 
semeador 
Introduzir o 
conceito de 
fonema a partir da 
leitura do texto “A 
semente do 
semeador”, 
enfatizando o 
som /s/ 
2. Chamada dos 
sons 

 
Educador 
chamará cada 
nome 
prolongando os 
sons iniciais. 
Crianças com 
nome que 
começa com o 
mesmo som 
deverão se 
agrupar 

1. Plantando sons 

Dinâmica utilizando sementes 
de plantas 

 
Educador introduzirá conceitos 
referentes a plantas e 
trabalhará fonemas iniciais de 
diferentes sementes. A 
atividade será finalizada 
pedindo-se aos alunos que 
plantem as sementes 
utilizadas 

 

2. Caçadores de sons 
O jogo contém cartelas com 
imagens e a imagem 
articulatória de uma boca 
reproduzindo o som inicial da 
palavra destacada. 
O jogo propõe também que 
criança identifique em que 
posição da palavra está o 
som-alvo 

1. Com o som vamos 
brincar 
Adaptação da brincadeira 
“batata quente” 
Cada criança ficará com 
um crachá contendo a 
imagem de uma fruta, um 
legume, uma verdura 

Ao som de uma canção 
elaborada para a 
brincadeira, a criança 
passará a bola. Quando a 
música for interrompida, 
aquela que ficou com a 
bola deverá dizer o nome 
de seu alimento 
prolongando o som inicial. 
A criança que estiver ao 
seu lado deverá falar 
outra palavra qualquer 
que comece com o 
mesmo som 

1. Eu estou vendo 
Utilizando objetos 
da sala de aula, o 
educador dará 
dicas sobre um 
objeto 
selecionado 
incluindo o som 
inicial ou final do 
nome do objeto 

1. Do que a 
planta precisa 
para crescer? 

 

Atividade que 
integra os 
elementos 
necessários 
para 
desenvolviment 
o das plantas 
com 
identificação de 
sons na palavra 

Fonte: Autoria própria (2018) 
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Quadro 37 – Descrição das propostas incluídas em cada ação pedagógica da AECF 2: “Juntando sons” do volume 5 da PIECF 

 

 

Recursos Música Demonstre Pratique Cante e brinque Boa ideia Hora da ação 

 

1. Historinha para 
fantoche “Um dia 
na fazenda” 

 

1. O 
semeador 

 

1. Quantos sons há? 
 
Educador utilizará 
uma lista de palavras, 
disponível no 
material, contendo 
vários fonemas 

 

Utilizando formas 
geométricas, o 
educador, junto com a 
criança, deverá 
segmentar frases em 
palavras, palavras em 
sílabas e sílabas em 
fonemas, sendo que 
cada forma 
representará um 
desses segmentos 

 

1. De onde eu vim 
 
Crianças irão 
relacionar o fruto 
com o nome da 
árvore que o 
produz 

 

Educador diz o 
nome do fruto 
segmentando os 
sons, e criança faz 
a síntese, 
identifica fruto, 
cola na respectiva 
árvore e diz 
adjetivos para 
caracterizar o fruto 

 

1. Tente adivinhar 

 
Utilizando a música, 
tente adivinhar e estoure 
bexigas 

 
Criança estoura a bexiga 
que terá uma charada 
sobre legumes e 
verduras no seu interior. 
O educador lê a charada, 
fala o nome do alimento 
segmentando, e criança 
realiza a síntese de sons 
para descobrir qual é o 
alimento. 
Em seguida, o aluno 
montará a palavra em um 
cartão feito com 
tampinhas 

 

1. Cada aluno um som 
 
Selecione uma palavra 
e diga cada som da 
palavra no ouvido de 
uma criança. Cada uma 
falará seu som, e o 
grupo precisa realizar a 
síntese 

 

1. Siga as 
coordenadas 

 
Seguindo 
coordenadas 
em um quadro 
com letras e 
números, a 
criança deverá 
localizar uma 
imagem, 
identificar o 
primeiro som da 
palavra e unir 
sons para 
formar novas 
palavras 

Fonte: Autoria própria (2018) 
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Quadro 38 – Descrição das propostas incluídas em cada ação pedagógica da AECF 2: “Juntando sons” do volume 5 da PIECF 

 

Recursos Música Demonstre Pratique Cante e brinque Boa ideia Hora da ação 

 

1. Lista de palavras 
para análise e 
síntese com 2 e 3 
sons e modelo de 
segmentação 

 

2. Cartões com 
imagens de 
alimentos 
segmentados de 
acordo com o 
número de sons 

 

3. Fichas de 
curiosidades – 
legumes e verduras 

 
4. Fichas para colar 
no “cartão de 
formação de 
palavras” 

 

1. Tente 
adivinhar 

 

1. Um dia na fazenda 
 

Utilizando um fantoche, o 
professor lerá a história “Um 
dia na fazenda”. Em cada 
palavra destacada, o 
fantoche falará monossílabos 
segmentando os fonemas 
paras a criança sintetizar 

1.De onde 
veio? 

 
Aluno deverá 
fazer a síntese 
de sons para 
descobrir a 
palavra 
referente ao 
nome de 
frutos, 
identificar o 
som inicial, 
associar o 
fruto à arvore 
frutífera 
correspondent 
e e atribuir um 
adjetivo a esse 
fruto. 

 

1.Formando palavras. 
 

Adaptação da 
brincadeira batata 
quente, utilizando 
bexigas. O aluno 
deverá estourar a 
bexiga, professor lerá 
uma frase de dicas 
sobre uma planta e 
falará o nome 
segmentando os sons. 
Aluno realizará a 
síntese unindo os 
sons. 

 

2. Pulando nos sons 
 

Imagens espalhadas no 
chão, o educador fala 
palavra segmentada em 
sons e criança faz 
síntese e pula na 
imagem correspondente 

 
3. Procure e ache 

 

Adaptação do jogo da 
memória, em que a 
criança, após realizar a 
síntese de uma palavra 
dita pelo educador, 
deverá procurar a 
imagem correspondente 
que estará escondida 
em pratos de papel 

 

1.Descubra 
palavra. 

 

Seguindo 
coordenadas o 
aluno deverá 
identificar o som 
inicial de figuras 
e escrever a 
letra 
correspondente 
para descobrir a 
palavra. 

Fonte: Autoria própria (2018) 
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Quadro 39 – Descrição das propostas incluídas em cada ação pedagógica da AECF 3: “Contando os sons” do volume 5 da PIECF 

 

 

Recursos Música Demonstre Pratique Cante e brinque Boa ideia Hora da 
ação 

 

1. Lista de 
palavras de 
2 a 7 sons 

 

1. O 
semeador 

 

1. Ouça e aprenda 
 

Utilizando a música “Com os sons eu vou 
brincar”, o educador chamará a atenção da 
criança para as palavras segmentadas na 
letra. Apresentará os sons das letras 

 

1. Juntando os sons 
 

Este jogo integra 
atividade de análise 
e síntese de sons 
para formar palavras 
com conceitos sobre 
as partes das plantas 
que comemos. 
A análise e síntese 
propostas utiliza 
objetos para 
representar cada 
som 

 

1. Pulando bem 
contente 

 

Utilizando a corda, 
a criança deverá 
pular cantando 
uma canção que 
finalize pedindo 
que se pule de 
acordo com o 
número de sons de 
determinada 
palavra 

 

1. Pulando nos 
sons 

 

Selecionar uma 
palavra e 
colocar as letras 
da palavra 
espalhadas no 
chão. A criança 
deverá 
segmentar a 
palavra pulando 
em cada letra 
que represente 
o som 

 

1. Pintando 
os sons 

 

Pintar 
círculos de 
acordo com 
o número 
de sons da 
palavra. 
Utiliza 
imagens de 
alimentos 

Fonte: Autoria própria (2018) 
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Quadro 40– Descrição das propostas incluídas em cada ação pedagógica da AECF 3: “Contando os sons” do volume 5 da PIECF 

 

 

Recursos Música Demonstre Pratique Cante e brinque Boa ideia Hora da ação 

2. Cartões 
com imagens 
para análise 
e síntese de 
sons 

 
3. Modelo de 
cartão para 
análise de 
palavras 

 

4. Imagens 
de alimentos 
para recortar 

 
5. Cartões 
de 
curiosidades: 
Chás para a 
saúde 

2. Com os 
sons eu 
vou 
brincar 

2. Cada corpo um som 

Educador utilizará cada aluno para 
representar um som de palavras 
monossílabas, depois prende um crachá 
com a respectiva letra em cada aluno 
3. Contando os sons das palavras 
Utilizando caixas de diferentes tamanhos, 
cada tamanho representando um 
segmento, inicia-se pela caixa maior, que 
representará a palavra, até chegar à 
caixa menor, que representará o fonema. 
Uma estará dentro da outra, 
demonstrando que frases são formadas 
por palavras, palavras por sílabas e 
sílabas por sons 
4. Recortando os sons 

Utilizando cartões com imagens de 
legumes/verduras/frutas, o educador 
cortará a imagem em tiras conforme 
segmenta os sons dela, relacionando o 
número de partes com o número de sons 

2. Cortando os sons 

 
Utilizando o cartão 
de curiosidades dos 
alimentos estudados, 
a criança deve 
descobrir qual é o 
alimento e recortar a 
imagem do alimento 
em partes que 
correspondam ao 
número de fonemas, 
formando um 
quebra-cabeça que 
será montado por 
outra criança 

2. Teia de sons 

 
As crianças ficam 
em roda e cada 
uma com uma 
placa escondida 
contendo a 
imagem de um 
alimento. 
Haverá dicas 
sobre a palavra: 
número de sons, 
som com que 
começa e som 
com que termina, 
e jogará o 
barbante para o 
próximo 

2. Corrida dos 
sons 

 
Jogo de trilha, no 
chão, em que a 
criança sorteia 
uma imagem e 
deve andar na 
trilha o número 
correspondente 
ao número de 
sons da palavra 

 

1.Pintando os 
sons. 

 
O aluno deverá 
contar o número 
de sons da 
figuras e pintar 
os círculos 
correspondente 
s. 

Fonte: Autoria própria (2018) 
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Quadro 41 – Descrição das propostas incluídas em cada ação pedagógica na AECF 4 “Brincando com os sons” do volume 5 da PIECF 

 

 

Recursos Música Demonstre Pratique Cante e brinque Boa ideia Hora da ação 

1. Lista de 
palavras 
para 
manipulaçã 
o 

 

2. Modelo 
da 
“Máquina 
de formar 
palavras” 

 

3. Jogo 
“Roleta dos 
sons” 

 
4. Jogo 

“Puxe e 
descubra” 

1. Nova 
palavrinha 
vou achar 

1. Máquina de formar 
palavras 
Para demonstrar que novas 
palavras podem ser 
formadas adicionando-se 
sons. Será utilizada a 
“máquina de formar 
palavras”, na qual a imagem 
de uma palavra que será 
manipulada entra por um 
compartimento. A letra que 
representa o som 
acrescentado entra por outro, 
e finalmente, como produto, 
sai uma bolinha com a 
imagem da nova palavra 
formada 
2. Cada forma um som 

Para demonstrar que, 
subtraindo sons, novas 
palavras podem ser 
formadas, é sugerida a 
utilização de formas 
geométricas. O educador 
representará cada som com 
uma forma geométrica ou cor 
diferente, e depois excluirá 
uma delas para formar nova 
palavra. 

1. Jogo Roleta dos sons 

O jogo contém fichas em forma de 
roletas que propõem adição de sons 
no começo ou final de uma palavra- 
alvo. 
Integra também adjetivos ao solicitar 

que a criança aponte características 
da nova palavra formada. 
No jogo, há uma ficha de instruções 
que orienta o passo a passo para as 
manipulações 

 

2. Puxe e descubra 
Os cartões desse jogo propõem 
adição, subtração ou inversão de 
sons para formar novas palavras e 
integram também adjetivos, pois 
para cada palavra nova formada a 
criança deverá pensar em um 
adjetivo que a descreva 

1. Procure e ache 
Adaptação do jogo da 
memória. Imagens de 
plantas são coladas 
em pratos de papel e 
escondidas. 
As crianças, em fila, 

passam a bola para a 
de trás enquanto 
cantam a música. 
Quando a música é 
interrompida, a 
criança selecionada 
deve adivinhar a nova 
palavra formada, de 
acordo com a 
manipulação sugerida 
pelo educador, e 
depois procurar a 
imagem 
correspondente 

Estratégi 
as para 
variar as 
proposta 
s de 
atividade 
s do 
Pratique 
e Cante e 
brinque 

1. Descubra e 
desenhe 

 
A criança deverá 
desenhar a nova 
palavra formada 
a partir da 
exclusão, adição 
ou inversão de 
fonemas 

Fonte: Autoria própria (2018) 
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Para cada volume/nível, foram elaboradas atividades avaliativas a fim de 

verificar a aprendizagem dos objetivos fonológicos. Os quadros 42 a 46 apresentam 

os objetivos e a descrição de cada atividade avaliativa proposta nos módulos. 

 
Quadro 42 – Descrição das atividades avaliativas do volume 1 

Atividade Objetivo Descrição 

Ouça e Conte Identificar o número de 
palavras em frases orais 

Professor fala frases e aluno identifica 
número de palavras marcando 
numeral em um cartão 

Descobrindo 
palavras 

Identificar o número de 
palavras em frases 
escritas 

Identificar número de espaços e de 
palavras na frase escrita e elaborar 
frases com palavras dadas 

Ouça e monte Inserir corretamente o 
espaçamento entre as 
palavras 

Professor fala frases, aluno recebe 
fichas com a frase escrita sem 
espaçamento e deverá recortar a 
frase separando as palavras e cola- 
las no espaço indicado, formando a 
frase com espaçamento 

Fonte: Autoria própria (2018) 

 

Quadro 43 – Descrição das atividades avaliativas do volume 2 
 

Atividade Objetivo Descrição 

Fale e conte Identificar o número de 
sílabas em palavras orais 

A partir de imagens de animais, aluno 
fala o nome do animal pausadamente, 
identifica o número de sílabas e pinta o 
número de círculos correspondentes 

 

Que animal é 
esse? 

Identificar palavras ditas 
com as sílabas 
segmentadas realizando 
síntese 

Educador dita palavras pausadamente, 
segmentando as sílabas, e aluno 
identifica qual o nome do animal dito, 
localiza a imagem e circula 

Brincando com as 
sílabas 

Identificar novas palavras 
formadas a partir da 
adição, subtração ou 
inversão de sílabas 

Identificar novas palavras formadas a 
partir da manipulação de sílabas, 
ligando-a à imagem do animal que 
corresponde à nova palavra formada 

Onde está a 
sílaba? 

Identificar palavras que 
contenham uma sílaba- 
alvo 

Aluno deverá ler a sílaba-alvo e 
identificar qual animal tem essa sílaba 
pintando-o e marcando um x na posição 
em que essa sílaba se encontra na 
palavra 

Fonte: Autoria própria (2018) 
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Quadro 44 – Descrição das atividades avaliativas do volume 3 
Atividade Objetivo Descrição 

Rime e ligue Identificar rimas Utilizando o contexto de 
hábitos saudáveis, a criança 
deverá ligar imagens de 
alimentos que rimam 

 
Rima com o quê? 

Evocar e produzir rimas A criança deverá escrever 
ou desenhar palavra que 
rime com uma palavra 
escrita, também relacionada 
aos textos usados no 
volume 

Fonte: Autoria própria (2018) 

 
 

Quadro 45 – Descrição das atividades avaliativas do volume 4 
Atividade Objetivo Descrição 

Procure o som Identificar palavras que 
iniciam com o mesmo som 

A partir de uma imagem-alvo, 
a criança deverá identificar e 
circular a imagem que 
começa com o mesmo som 

Pensando em palavras Evocar e produzir palavras 
que comecem com a mesma 
sílaba ou com o mesmo 
grupo de sons 

A partir de uma sequência de 
imagens, a criança deverá 
desenhar outra imagem que 
comece com o mesmo som 

Fonte: Autoria própria (2018) 

 

Quadro 46– Descrição das atividades avaliativas do volume 5 
Atividade Objetivo Descrição 

No começo ou no final Identificar e isolar fonemas 
nas palavras 

Utilizando figuras de vegetais, a 
criança deverá, a partir de uma 
palavra-alvo, circular aquela que 
tem o mesmo som no começo ou 
no final da palavra 

Adivinhe a palavra Realizar síntese fonêmica Educador fala as palavras 
segmentando por sons e criança 
realiza síntese e circula a 
imagem correspondente 

Quantos sons? Realizar análise fonêmica Pintar o círculo de acordo com o 
número de sons que possui 

Descubra a charada Manipular fonemas para 
formar novas palavras 

Educador fala charadas 
propondo manipulação dos sons 
e criança deve adivinhar e 
selecionar a imagem 
correspondente 

Fonte: Autoria própria (2018) 
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Nas figuras 45 a 50, serão demonstrados modelos de atividades avaliativas 

incluídas na PIECF 

 
Figura 44 – Modelo de atividade avaliativa incluída no volume 1. 

Fonte: Dados da pesquisa (2018) 
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Figura 45 – Modelo de atividade avaliativa incluída no volume 2 

Fonte: Dados da pesquisa (2018) 
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Figura 46 – Modelo de atividade avaliativa incluída no volume 3 

Fonte: Autoria própria (2018) 

 
 

Figura 47 – Modelo de atividade avaliativa incluída no volume 4 
 

Fonte: Autoria própria (2018) 
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Figura 48 – Modelo de atividade avaliativa incluída no volume 5 

Fonte: Autoria própria (2018) 
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2.5 – Validação de conteúdo 

 
Figura 49 – Etapa 5 da pesquisa 

 

Fonte: Autoria própria (2018) 

 
 

Concluída a versão preliminar da PIECF, o conteúdo do material foi submetido 

a juízes avaliadores para, a partir dessa análise, identificar quais melhorias poderiam 

ser feitas na proposta e/ou quais itens deveriam ser excluídos. 

De acordo com Fehring (1987), validar significa verificar se o objeto está bem 

fundamentado em princípios e evidências e quanto o material é apropriado para atingir 

o objetivo a que se propõe. 

Ainda, a validação de conteúdo compreende uma avaliação subjetiva, pessoal 

e opinativa, que tem como objetivo investigar a clareza, representatividade e a 

relevância dos itens por meio de juízes avaliadores. Possibilita que eventuais 

problemas observados no material possam ser readequados ou excluídos. (BORGES; 

BALBINOTTI; TEODORO, 2010). 

A validade de conteúdo apresenta duas etapas: o desenvolvimento do 

instrumento, que nesta pesquisa já foi descrito, e a análise e julgamento de 

especialistas. (RUBIO et al., 2003). A validação é baseada na análise de um grupo de 
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juízes experiente que avaliará se os conteúdos estão corretos e adequados ao que se 

propõe. (MOURA et al., 2008). 

Considerando a integração entre CF e componentes curriculares, os itens 

avaliados pelos juízes contemplaram a estrutura geral da PIECF, as AECF e as 

músicas elaboradas em duas dimensões: pedagógica, relacionada aos objetos de 

conhecimentos e habilidades dos CC incluídos, e fonoaudiológica, relacionada aos 

níveis e tarefas fonológicas propostos para cada atividade. 

 
2.5.1 Seleção e caracterização dos juízes 

 
 

Alexandre e Coluci (2011), ao analisarem os critérios utilizados para a seleção 

dos juízes em pesquisas de validação, evidenciaram que não há um consenso sobre 

o número de juízes a ser selecionado, mas refere que há autores que recomendam 

no mínimo 3 em cada grupo de especialistas. Ainda, as autoras ressaltam que a 

seleção de especialistas constitui-se parte importante do processo de validação de 

conteúdo e deve considerar sua experiência e qualificação. 

Para esta pesquisa, considerando que a PIECF integra a dimensão pedagógica 

(relacionada aos componentes curriculares) à dimensão fonológica (relacionadas à 

consciência fonológica), foram selecionados, para validação do conteúdo, dois grupos 

de juízes: fonoaudiólogos e educadores. 

Como critérios de inclusão para seleção dos fonoaudiólogos, adotou-se: 

experiência e atuação clínica em distúrbios de leitura e escrita; linguagem; e 

consciência fonológica no mínimo de 3 anos. Para seleção dos educadores, 

considerou-se como critério: formação em Letras ou Pedagogia; experiência no 

mínimo de 3 anos como docente do Ensino Fundamental I; e preferência para o 1.º e 

2.º anos. 

Os profissionais da educação foram selecionados a partir da indicação dos 

diretores ou coordenadores pedagógicos de uma rede de escolas confessional 

seguindo os critérios de inclusão. Os fonoaudiólogos foram selecionados a partir da 

rede de relacionamentos da pesquisadora, também seguindo os critérios de inclusão. 

Foi realizado contato com os profissionais para verificar se haveria interesse de 

participarem do grupo de juízes. Posteriormente, foram convidados por e-mail e 
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esclarecidos quantos aos objetivos da pesquisa e prazo para entrega dos protocolos 

de análise respondidos. 

Cada profissional recebeu uma versão preliminar do volume que avaliaria, 

impressa ou digitalmente, o protocolo de análise e uma carta explicando os objetivos 

gerais da PIECF. Os objetivos específicos do módulo destacavam os aspectos 

fonológicos, conceituais e temáticas bíblicas, contendo orientações para o 

preenchimento do protocolo. 

Inicialmente, optou-se por selecionar aleatoriamente 60 juízes, sendo 30 

fonoaudiólogos e 30 juízes alfabetizadores. Cada volume seria avaliado por 6 

fonoaudiólogos e 6 educadores, preconizando que cada juiz analisasse apenas um 

volume da PIECF. 

Dos 30 fonoaudiólogos selecionados, 1 desistiu de participar e 4 não 

conseguiram entregar os protocolos em tempo hábil para serem analisados. Dessa 

forma, participaram efetivamente da pesquisa 25 juízes-fonoaudiólogos, tendo sido 

distribuídos 5 juízes para análise de cada volume. 

Dos 30 educadores selecionados para juízes, 1 desistiu de participar, tendo 

sido incluídos na pesquisa 29, dentre os quais 5 analisaram os volumes 1 e 2, 6 juízes 

analisaram os volumes 3 e 4, e 7 juízes analisaram o volume 5 (Tabela 05). 

 
Tabela 05 – Relação do número de juízes e o volume da PIECF que avaliaram 

MÓDULO N. juízes Total 

 
 
 
 
 
 

Fonte: Autoria própria (2018) 

 
 

No grupo de juízes educadores (n=29), houve prevalência de profissionais do 

sexo feminino (100%), com faixa etária de 31 a 50 anos (n=18), com experiência 

profissional variando de 3 a 30 anos, com prevalência de 21 a 30 anos lecionando 

para anos iniciais do EF (n=13), sendo 24 docentes do 1.º e 2.º anos, 4 coordenadoras 

pedagógicas e 1 docente da disciplina de alfabetização e letramento do curso de 

Pedagogia. 

 Fonoaudiólogos Educadores  

1- Consciência da frase/palavra 5 5 10 

2- Consciência silábica 5 5 10 

3- Consciência da rima 5 6 11 

4- Consciência da aliteração 5 6 11 

5- Consciência fonêmica 5 7 12 

TOTAL 25 29 54 
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O grupo de juízes fonoaudiólogos (n=25) foi composto 100% por mulheres, com 

prevalência de idade variando de 22 a 30 anos (n=10), com experiência de até 10 

anos em fonoaudiologia clínica (n=13) e com variação de 3 a 30 anos. Vale ressaltar 

que 5 juízes possuem a titulação de Mestre nas áreas de educação ou linguagem. 

A caracterização dos juízes que participaram da pesquisa está descrita na 

Tabela 06. 

 
Tabela 06 – Caracterização dos juízes participantes da pesquisa 

Características  Juízes 
fonoaudiólogos 

Juízes 
educadores 

Total 

 n. % n. % n. % 

Faixa etária       

de 22-30 anos 10 40 4 13,7 14 25,9 

de 31-40 anos 7 28 9 31 16 29,6 

de 41- 50 anos 7 28 9 31 16 29,6 

De 51-60 1 4 7 24,1 8 14,8 

Sexo       

Feminino 25 100 29 100 34 100 

Masculino 0 - 0 - 0 - 

Tempo de experiência profissional       

Até 10 anos 13 52 9 31 22 40,7 

11 a 20 anos 7 28 7 24,1 14 25,9 

21 a 30 anos 5 20 13 44,8 18 33,3 

Fonte: Dados da pesquisa (2018) 

 
 

2.5.2 Desenvolvimento do instrumento de análise 

 
 

Para validação do conteúdo da versão preliminar da PIECF, foram elaborados 

dois protocolos de análise, uma para fonoaudiólogos e outro para profissionais da área 

de educação, incluindo itens relacionados à estrutura geral do material, aos objetivos 

fonológicos e pedagógicos das atividades, aos recursos disponíveis e à adequação 

da atividade ao público-alvo.(Apêndices A a J) 

Os juízes avaliaram os itens referentes à estrutura geral, às AECF e às músicas 

incluídas na PIECF, utilizando uma escala do tipo Likert, variando de 0 a 2, sendo 

0=Inadequado, 1=Adequado com alteração, e 2=Adequado. Os itens considerados 

inadequados, ou adequado com alteração, foram justificados em um campo para 

observações incluído no protocolo 

Considerando os itens de análise contidos no tópico AECF, os itens 1 e 2 

tinham como foco analisar a coerência entre a atividade e os objetivos e tarefas 
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fonológicas, portanto foram analisados apenas pelos fonoaudiólogos. Já os itens 3 e 

4, desse mesmo tópico, foram analisados apenas pelos educadores, por estarem 

relacionados à coerência da atividade proposta com os objetos de conhecimento, as 

habilidades e os componentes curriculares integrados. Os demais itens do protocolo 

foram analisados por todos os juízes. 

As músicas também foram avaliadas. Cada juiz recebeu anexo ao material 

preliminar da PIECF a letra das músicas impressa e a melodia foi enviada por e-mail. 

Ao analisar as músicas, os juízes avaliaram, em cada uma delas, se a letra estava 

compatível com os objetivos fonológicos ou conceituais propostos. 

Os protocolos de avaliação foram elaborados em 3 partes: na primeira, 

constavam os objetivos do material e a explicação da forma de preenchimento. A 

segunda parte visava caracterizar os juízes por meio de nome, idade, formação, tempo 

de formação, contexto da atuação profissional e ano em que lecionavam. 

Na terceira parte, foram apresentados os itens para análise divididos em: 4 itens 

para análise da adequação da estrutura geral do material, 4 itens para análise da 

adequação de cada atividade e 1 item para análise de cada música do módulo, com 

um campo para sugestões e observações (Quadro 44). 

 
Quadro 47– Itens de análise dos protocolos para validação do conteúdo da PIECF 

 Dimensão pedagógica Dimensão fonoaudiológica 

Geral 1.Estruturação da apresentação geral 
2.Apresentação do módulo 
3.Estruturação do módulo 
4.Carta aos pais 

1. Estruturação da apresentação 
geral 
2. Apresentação do módulo 
3.Estruturação do módulo 
4.Carta aos pais 

Atividade 1. Coerência da atividade com o 
componente curricular 
2. Coerência da atividade com o objeto 
de conhecimento e as habilidades 
3.Material utilizado 
4.Adequação das atividades a 
população alvo 

1. Coerência da atividade com o 
objetivo fonológico 
2. Coerência da atividade com as 
tarefas fonológicas 
3. Material utilizado 

4. Adequação das atividades a 
população alvo 

Música 1.Coerência da letra da música com 
os objetivos da mesma 

1.Coerência da letra da música com 
os objetivos da mesma 

Fonte: Autoria própria (2018) 
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2.5.3 Análise dos protocolos 

 
 

Após a avaliação realizada pelos juízes, foi realizada a análise dos dados, que 

teve como objetivo verificar o nível de concordância entre avaliadores, a fim de 

identificar os itens que não adequados aos objetivos e refinar o material, alterando-o 

antes de ser utilizado. (BORGES; BALBINOTTI;TEODORO, 2010). 

Os juízes avaliaram cada requisito do protocolo como: adequado, adequado 

com alteração, ou inadequado. Os itens marcados como adequado com alteração ou 

inadequados deveriam ser justificados para que fossem feitas as melhorias. Além da 

análise quantitativa da avaliação dos juízes, também foi realizada uma análise 

qualitativa das sugestões dadas para adequação ou aperfeiçoamento dos itens. 

 
Análise dos dados 

 
 

Após a avaliação realizada pelos juízes, foi realizada a análise dos dados, que 

teve como objetivo verificar o nível de concordância entre avaliadores, a fim de 

identificar os itens que não estivessem adequados aos objetivos e refinar o material, 

alterando-o antes de ser utilizado. Foi realizada uma análise quantitativa e qualitativa 

dos dados. 

Após a leitura e análise do material, o juiz deveria julgar cada requisito do 

protocolo como adequado, adequado com alterações ou inadequado. Os itens 

marcados como adequados com alteração ou inadequados deveriam ser justificados 

para que fossem feitas as melhorias. Os resultados foram avaliados qualitativamente 

e quantitativamente. 

 
Análise quantitativa 

 
 

Nesta etapa, foi realizada a validação do conteúdo com aplicação do Índice de 

Validação de Conteúdo (IVC), a fim de verificar o nível de concordância entre os juízes 

em relação à permanência ou não dos itens dos instrumentos. 

De acordo com Tibúrcio et al. (2015), O IVC é um índice que verifica a 

concordância entre os juízes com relação aos itens analisados. É calculado dividindo- 

se o número de juízes que avaliaram o item como adequado pelo total de juízes. 



154 
 

 

Obtém-se, dessa forma, a proporção de juízes que julgaram o item válido para 

permanência no material. 

A medida quantitativa, por se tratar de poucos sujeitos, não pode ser 

considerada como verdade absoluta, mas como um guia de orientação para 

adequação do material. (BORGES; BALBINOTI; TEODORO, 2010). 

Foram mantidos, na PIECF, os itens que apresentaram IVC mínimo de 0,75, 

conforme sugerido por Tibúrcio et al. (2015). Para os itens com IVC menor do que o 

estipulado, foi realizada a análise das sugestões para que eles pudessem ser 

readequados. 

Ao analisar a valoração atribuída pelos juízes, foi possível verificar, em todos 

os volumes da PIECF, que nenhum item foi avaliado como inadequado, porém no 

volume 5, nas atividades 1, 3 e 5, o IVC obtido foi menor que 0,75, havendo 

necessidade de alterações para incluí-lo na versão final da PIECF. 

As tabela 7 a 11 irão apresentar os resultados da avaliação dos juízes em cada 

atividade proposta nos volumes de 1 a 5 da PIECF e serão compostas pelo número e 

porcentagem de juízes que avaliaram a estrutura geral e cada atividade proposta 

como adequada ou adequada com alterações. 

No protocolo de análise, os itens da estrutura geral foram avaliados por todos 

os juízes (fonoaudiólogos e pedagogos), na análise de cada atividade do volume, os 

itens 1 e 2 foram avaliados apenas por fonoaudiólogos, os itens 3 e 4 exclusivamente 

pelos juízes pedagogos, e os itens 5 e 6 pelos dois grupos de juízes. 

A exemplo disso, apresentamos os resultados da avaliação das atividades do 

volume 1 realizadas por 10 juízes (5 fonoaudiólogos e 5 pedagogos). Os itens 

referentes à estruturação da apresentação geral, apresentação do volume, 

estruturação do volume e carta aos pais, foram avaliados por 90% (n=9) dos juízes 

como sendo adequados, e adequado com alteração por 10% (n=1) dos juízes. 

Na atividade 1,deste mesmo volume os itens referentes à coerência da 

atividade com o objetivo fonológico e com as tarefas fonológicas, foram avaliados 

apenas pelos 5 juízes fonoaudiólogos, sendo que 100% deles julgaram esses itens 

como adequados. Os itens relacionados à coerência da atividade com o componente 

curricular e coerência com o objeto de conhecimento e as habilidades integradas na 

atividade, foram avaliados apenas pelos pedagogos (n=5), sendo que 80% (n=4) 

julgou esses itens como adequados e apenas 20% (n=2) com adequado necessitando 
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de alterações. Já os itens referentes ao materiais utilizados nas atividades e a 

adequação das mesmas ao público alvo, foram analisados por todos os juízes (10) 

sendo que 100% (n=10) julgou como adequado os materiais utilizados e 90% (n=9) 

julgou as atividades compatíveis ao público alvo. 

 

Tabela 07– Avaliação dos juízes das atividades do volume 1 

Julgamento 
 

Requisitos   A ACA  
 n (%) n (%) IVC 

Estrutura Geral    

1.Estruturação da apresentação geral (organização, clareza) 9 (90) 1 (10) 0,90 

2.Apresentação do módulo 9 (90) 1 (10) 0,90 

3.Estruturação do módulo 9 (90) 1 (10) 0,90 

4.Carta aos pais 9 (90) 1 (10) 0,90 

Atividade 1    

1.Coerência da atividade com objetivo fonológico 5 (100) 0 (0) 1,00 

2.Coerência da atividade com as tarefas fonológicas 5 (100) 0 (0) 1,00 

3.Coerência da atividade com o componente curricular 4(80) 1 (20) 0.80 

4.Coerência das ativ. com o objeto de conhecimento e as habilidades 4(80) 1 (20) 0,80 

5.Material utilizado 10 (100) 0 (0) 1,00 

6.Adequação das atividades à população-alvo 9 (90) 1 (10) 0,0 

Atividade 2    

1.Coerência da atividade com objetivo fonológico 5 (100) 0 (0) 1,00 
2.Coerência da atividade com as tarefas fonológicas 5 (100) 0 (0) 1,00 
3.Coerência da atividade com o componente curricular 4(80) 1 (20) 0,80 
4.Coerência das ativ. com o objeto de conhecimento e as habilidades 4(80) 1 (20) 0,80 

5.Material utilizado 9 (90) 1 (10) 0,90 

6.Adequação das atividades à população-alvo 9 (90) 1 (10) 0,90 
Atividade 3    

1.Coerência da atividade com objetivo fonológico 5 (100 0 (0) 1,00 

2.Coerência da atividade com as tarefas fonológicas 5 (100 0 (0) 1,00 
3.Coerência da atividade com o componente curricular 4(80) 1 (20) 0,80 
4.Coerência das ativ. com o objeto de conhecimento e as habilidades 4(80) 1 (20) 0,80 
5.Material utilizado 9 (90) 1 (10) 0,90 
6.Adequação das atividades à população-alvo 5 (100) 0 (0) 1,00 
Atividade 4    

1.Coerência da atividade com objetivo fonológico 5 (100) 0 (0) 1,00 
2.Coerência da atividade com as tarefas fonológicas 5(100) 0 (0) 1,00 
3.Coerência da atividade com o componente curricular 4 (80) 1 (20) 0,80 
4.Coerência das ativ. com o objeto de conhecimento e as habilidades 4 (80) 1 (20) 0,80 
5.Material utilizado 9 (90) 1 (10) 0,90 
6.Adequação das atividades à população-alvo 9 (90) 1 (10) 0,90 
Músicas    

1.Obra-prima da criação 9 (90) 1 (10) 0,90 
2.Frases eu posso formar 10 (100) 0 (0) 1,00 
3.As palavras vamos contar 10 (100) 0 (0) 1,00 

4.Palavrinhas vamos juntar 10 (100) 0 (0) 1,00 

Fonte: Dados da pesquisa (2018) 
 

Legenda: A=Adequado , ACA=Adequado com alterações 
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Tabela 08 – Avaliação dos juízes das atividades do volume 2 

Julgamento 
 

Requisitos   A ACA  
 n (%) n (%) IVC 

Estrutura Geral    

1.Estruturação da apresentação geral (organização, clareza) 10 (90,9) 1 (9,09) 0,90 
2.Apresentação do módulo 11 (100) 0(0%) 1,00 
3.Estruturação do módulo 10 (90,9) 1(9,09) 0,90 
4.Carta aos pais 9 (81,8) 1 (10) 0,81 
Atividade 1    

1.Coerência da atividade com objetivo fonológico 5 (100) 0 (0) 1,00 

2.Coerência da atividade com as tarefas fonológicas 5 (100) 0 (0) 1,00 

3.Coerência da atividade com o componente curricular 5(83,3) 1 (20) 0.80 

4.Coerência das ativ. c/ objeto de conhecimento e as habilidades 5(83,3) 1 (20) 0,80 
5.Material utilizado 10 (90,9) 0 (0) 1,00 

6.Adequação das atividades à população-alvo 10 (90,9) 1 (10) 0,0 

Atividade 2    

1.Coerência da atividade com objetivo fonológico 5 (100) 0 (0) 1,00 
2.Coerência da atividade com as tarefas fonológicas 5 (100) 0 (0) 1,00 
3.Coerência da atividade com o componente curricular 6(100) 0 (0) 1,00 
4.Coerência das ativ. c/ objeto de conhecimento e as habilidades 5(83,3) 1 (16,6) 0,83 
5.Material utilizado 10 (90,9) 1 (9,09) 0,90 

6.Adequação das atividades à população-alvo 10 (90,9) 1 (9,09) 0,90 
Atividade 3    

1.Coerência da atividade com objetivo fonológico 5 (100) 0 (0) 1,00 

2.Coerência da atividade com as tarefas fonológicas 5 (100) 0 (0) 1,00 
3.Coerência da atividade com o componente curricular 11(100) 0 (0) 1,00 
4.Coerência das ativ. c/ objeto de conhecimento e as habilidades 11(100) 0 (0) 1,00 
5.Material utilizado 11 (100) 0 (0)) 1,00 

6.Adequação das atividades à população-alvo 9 (81,9) 2 (18,8) 0,81 

Atividade 4    

1.Coerência da atividade com objetivo fonológico 5 (100) 0 (0) 1,00 
2.Coerência da atividade com as tarefas fonológicas 5 (100) 0 (0) 1,00 
3.Coerência da atividade com o componente curricular 5 (83,3) 1 (16,6) 0,83 
4.Coerência das ativ. c/ objeto de conhecimento e as habilidades 5 (83,3) 1 (16,6) 0,83 
5.Material utilizado 11 (100) 1 (10) 1,00 
6.Adequação das atividades à população-alvo 9 (81,8) 2 (18,8) 0,81 
Músicas    

1.Com as sílabas vamos brincar 11 (100) 0 (0) 1,00 
2.Deus se importa com os bichos 11 (100) 0 (0) 1,00 
3.Ouça com atenção 11 (100) 0 (0) 1,00 

4.Tente adivinhar 11 (100) 0 (0) 1,00 

Fonte: Dados da pesquisa (2018). 

Legenda: A=Adequado , ACA=Adequado com alterações 
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Tabela 09 – Avaliação dos juízes das atividades do volume 3 

Julgamento 
 

Requisitos   A ACA  
 n (%) n (%) IVC 

Estrutura Geral    

1.Estruturação da apresentação geral (organização, clareza) 10 (90) 1 (10) 0,90 
2.Apresentação do módulo 10 (90) 1 (10) 0,90 
3.Estruturação do módulo 10 (90) 1 (10) 0,90 
4.Carta aos pais 10 (85,7) 1 (14,3) 0,85 
Atividade 1    

1.Coerência da atividade com objetivo fonológico 5 (100) 0 (0) 1,00 
2.Coerência da atividade com as tarefas fonológicas 5 (100) 0 (0) 1,00 
3.Coerência da atividade com o componente curricular 5(83,3) 1 (16,6) 0.83 
4.Coerência das ativ. c/ objeto de conhecimento e as habilidades 5(83,3) 1 (16,6) 0,83 
5.Material utilizado 11 (100) 0 (0) 1,00 
6.Adequação das atividades à população-alvo 10 (90) 1 (10) 0,90 
Atividade 2    

1.Coerência da atividade com objetivo fonológico 5 (100) 0 (0) 1,00 
2.Coerência da atividade com as tarefas fonológicas 5 (100) 0 (0) 1,00 
3.Coerência da atividade com o componente curricular 6(100) 0 (0) 1,00 
4.Coerência das ativ. c/ objeto de conhecimento e as habilidades 5(83,3) 1 (16,6) 0,83 
5.Material utilizado 10 (90,9) 1 (9,09) 0,90 

6.Adequação das atividades à população-alvo 10 (90,9) 1 (9,09) 0,90 
Músicas    

1.Cuide de seu corpo 11 (100) 0 (0) 1,00 
2.Cheirosinho 11 (100) 0 (0) 1,00 
3.Vamos rimar 10 (90) 1 (10) 0,90 

4.Será também 11 (100) 0 (0) 1,00 

Fonte: Dados da pesquisa (2018). 

Legenda: A=Adequado , ACA=Adequado com alterações 
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Tabela 10 – Avaliação dos juízes dos itens do volume 4 

Julgamento 
 

Requisitos   A ACA  
 n (%) n (%) IVC 

Estrutura Geral    

1.Estruturação da apresentação geral (organização, clareza) 11 (100) 0 (0) 1,00 
2.Apresentação do módulo 11 (100) 0 (0) 1,00 
3.Estruturação do módulo 11 (100) 0 (0) 1,00 
4.Carta aos pais 11 (100) 0 (0) 1,00 
Atividade 1    

1.Coerência da atividade com objetivo fonológico 6 (86,7) 1 (14,2) 0,85 
2.Coerência da atividade com as tarefas fonológicas 6 (86,7) 1 (14,2) 0,85 
3.Coerência da atividade com o componente curricular 6(100) 0 (0) 1,00 
4.Coerência das ativ. c/ objeto de conhecimento e as habilidades 6(100) 0 (0) 1,00 

5.Material utilizado 10 (90) 1 (10) 0,90 

6.Adequação das atividades à população-alvo 11 (100) 0 (0) 1,00 

Atividade 2    

1.Coerência da atividade com objetivo fonológico 6 (86,7) 1 (14,2) 0,85 
2.Coerência da atividade com as tarefas fonológicas 6 (86,7) 1 (14,2) 0,85 
3.Coerência da atividade com o componente curricular 6(100) 0 (0) 1,00 
4.Coerência das ativ. c/ objeto de conhecimento e as habilidades 6(100) 0 (0) 1,00 
5.Material utilizado 11 (100) 0 (0) 1,00 

6.Adequação das atividades à população-alvo 11 (100) 0 (0) 1,00 
Músicas    

1.As 4 estações 11 (100) 0 (0) 1,00 
2.Aliteração 11 (100) 0 (0) 1,00 

Fonte: Dados da pesquisa (2018). 

Legenda: A=Adequado , ACA=Adequado com alterações 
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Tabela 11 – Avaliação dos juízes das atividades do volume 5 

Julgamento 
 

Requisitos   A ACA  
 n (%) n (%) IVC 

Estrutura Geral    

1.Estruturação da apresentação geral (organização, clareza) 12 (100) 0 (0) 1,00 
2.Apresentação do módulo 12 (100) 0 (0) 1,00 
3.Estruturação do módulo 11 (91,6) 1 (8,3) 0,91 
4.Carta aos pais 10 (83,3) 2 (16,6) 0,83 
Atividade 1    

1.Coerência da atividade com objetivo fonológico 4 (80) 1 (20) 0,80 

2.Coerência da atividade com as tarefas fonológicas 2 (40) 3 (60) 0,40 

3.Coerência da atividade com o componente curricular 7(100) 0 (0) 1.00 

4.Coerência das ativ. c/ objeto de conhecimento e as habilidades 7(100) 0 (0) 1.00 
5.Material utilizado 12 (100) 0 (0) 1,00 

6.Adequação das atividades à população-alvo 12 (100) 0 (0) 1,00 

Atividade 2    

1.Coerência da atividade com objetivo fonológico 4 (80) 1(20) 0,80 
2.Coerência da atividade com as tarefas fonológicas 4 (80) 1 (20) 0,80 
3.Coerência da atividade com o componente curricular 7(100) 0 (0) 1,00 
4.Coerência das ativ. c/ objeto de conhecimento e as habilidades 7(100) 0 (0) 1,00 
5.Material utilizado 11 (91,6) 1 (8,3) 0,91 

6.Adequação das atividades à população-alvo 12 (100) 0 (0) 1,00 
Atividade 3    

1.Coerência da atividade com objetivo fonológico 3 (60) 2 (40) 0,60 

2.Coerência da atividade com as tarefas fonológicas 2 (40 3 (60) 0,60 
3.Coerência da atividade com o componente curricular 7(100) 0 (0) 1,00 
4.Coerência das ativ. c/ objeto de conhecimento e as habilidades 7(100) 0 (0) 1,00 
5.Material utilizado 11 (91,6) 1 (8,3) 0,91 

6.Adequação das atividades à população-alvo 12 (100) 0 (0) 1,00 

Atividade 4    

1.Coerência da atividade com objetivo fonológico 4 (80) 1(20) 0,80 
2.Coerência da atividade com as tarefas fonológicas 3(60) 2 (40) 0,60 
3.Coerência da atividade com o componente curricular 7(100) 0 (0) 1,00 
4.Coerência das ativ. c/ objeto de conhecimento e as habilidades 7(100) 0 (0) 1,00 
5.Material utilizado 11 (91,6) 1 (8,3) 0,91 
6.Adequação das atividades à população-alvo 12 (100) 0 (0) 1,00 
Músicas    

1.O fonema 12 (100) 0 (0) 1,00 
2.Brincando com os sons 12 (100) 0 (0) 1,00 

Fonte: Dados da pesquisa (2018). 

Legenda: A=Adequado , ACA=Adequado com alterações 
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Análise qualitativa 

 
 

A análise qualitativa teve como objetivo analisar as sugestões dadas pelos 

juízes quanto aos itens marcados como “adequado com alterações” independente do 

IVC, com o objetivo de guiar a melhoria dos itens para inclusão na versão final da 

PIECF. 

Ao analisar as observações e sugestões contidas nos protocolos dos juízes 

educadores, percebeu-se que os volumes 1 e 3 foram aqueles que continham mais 

sugestões, a maioria delas relacionada a atividades extras que poderiam ser incluídas, 

terminologias utilizadas ou a parte visual. 

As sugestões quanto às atividades extras a serem incluídas deverão ser 

consideradas se estiverem compatíveis com os objetivos propostos na integração. As 

sugestões quanto à diagramação e figuras deverão ser consideradas na diagramação 

da versão final. 

Quanto à análise das sugestões dadas pelos fonoaudiólogos, evidenciou-se 

prevalência no volume 5, o que poderia ser justificado pelo fato de ser o único volume 

que apresentou itens com IVC abaixo do determinado para inclusão na PIECF. 

Foram analisadas as sugestões e justificativas dadas pelos juízes ao avaliarem 

os itens das atividades 1, 3 e 5 que apresentaram IVC menor que 0,75. Nessas 

atividades do volume 5, os itens com IVC abaixo do determinado referiam-se à 

coerência entre a atividade e objetivo fonológico, e a atividade e as tarefas 

fonológicas. 

As atividades que apresentaram IVC menor 0,75 e, portanto, foram reavaliadas, 

tinham como objetivos fonológicos identificação de fonemas, análise e manipulação 

de fonemas. 

Os itens foram avaliados por 3 juízes como “Adequado com alterações”. As 

fonoaudiólogas justificaram essa avaliação destacando que as atividades não 

estavam coerentes com objetivo e tarefa fonológica, pois incluíam a palavra escrita 

além dos estímulos orais e visuais. 

Os juízes ressaltaram que a estimulação da CF exige reflexão essencialmente 

mental, não envolvendo letras, pois quando a atividade envolve letras o objetivo passa 

a ser relacionado à associação fonema-grafema. Sugeriram modificação na atividade 

ou que fosse acrescentado esse outro objetivo. 
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Importa ser ressaltado que as atividades deste volume seguiram uma 

sequência em que primeiro era realizada a reflexão mental sem apoio da escrita, 

depois a reflexão fonológica com apoio visual de cartões ou objetos, finalizando 

geralmente com a escrita e associação fonema-grafema. Nenhuma atividade proposta 

desconsiderou a importância da reflexão mental, porém, considerando que as 

atividades fazem parte de uma proposta que integra inclusive Língua Portuguesa, a 

inclusão da escrita se fez necessária. 

Deve ser considerado também que a associação da escrita nas atividades de 

consciência fonológica é vista de maneira positiva por Morais (2016, p. 92), ao 

destacar que: 

A notação escrita por si só facilita o desenvolvimento da consciência 
fonológica. O registro das unidades gráficas (letras) seria fundamental 
para que as crianças possam vir a tratar como unidades mais estáveis 
aquelas coisas tão abstratas e pouco tangíveis como são os “sons 

pequenininhos” que os estudiosos chamam de fonemas. 
 

O autor salienta também que é necessário superar a ideia de que as crianças 

devem, na fase inicial, refletir sobre as partes orais das palavras, sem ver suas formas 

escritas, ressaltando que as crianças podem se beneficiar da presença da escrita das 

palavras nas atividades de consciência fonológica. 

As atividades 1, 3 e 5, do volume 5, foram revistas, tendo como guia as 

observações feitas pelos juízes, ao que é possível se concluir que: 

Na atividade 1, em todas as ações pedagógicas os estímulos são orais ou 

imagens. As propostas são iniciadas com reflexão mental dos segmentos sonoros e 

apenas finalizadas com a associação fonema-grafema. A atividade será mantida, 

porém o objetivo será reformulado acrescentando associação fonema-grafema. 

Na atividade 3, é proposto, inicialmente, que sejam apresentados os sons de 

cada letra. É sugerido, então, que as letras sejam mostradas aos alunos. A proposta 

será mantida no material, porém será incluído um novo objetivo: Identificar os sons 

das letras. 

Na sequência, para atingir o objetivo fonológico relacionado à análise fonêmica, 

foi sugerida a utilização de objetos para representar cada som segmentado, incluindo 

como recursos cartões com imagens de alimentos e a palavra escrita. Esse recurso 

será alterado, pois, considerando que a proposta dessa atividade tem como objetivo 

nomear a figura e contar o número de sons, se a palavra escrita for mantida no cartão, 
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esse objetivo poderá ser comprometido, pois a criança poderá contar o número de 

letras e não realizar a reflexão fonológica. 

Ainda nessa atividade é sugerida a utilização de listas de palavras a serem 

segmentadas. A intenção da proposta não era que o educador apresentasse a lista 

escrita aos alunos, e sim que ela servisse de apoio ao professor, a fim de que ele 

soubesse quais palavras utilizar na atividade. É suposto que os juízes possam ter 

interpretado que a lista com palavras escritas deveria ser apresentada aos alunos. 

Para adequação desse item, a descrição da atividade será reformulada deixando 

transparente a função da lista. 

Na atividade 5, envolvendo manipulação fonêmica, na ação pedagógica 

intitulada Demonstre é sugerido que o professor “apresente as palavras” aos alunos, 

disponibilizando a lista de palavras no material. A ideia era que o educador 

apresentasse oralmente as palavras. No entanto, possivelmente os juízes tenham 

interpretado que deveria ser apresentada aos alunos essa lista com as palavras 

escritas, a fim de que fosse atingido o objetivo de manipulação fonêmica, o que 

explicaria a incoerência apontada entre atividade e objetivo fonológico. Esse item será 

reformulado, ressaltando a apresentação oral da palavra. 

Na atividade proposta no jogo “Roleta dos sons”, há sílabas escritas nos cartões 

que deverão ser adicionadas a fonemas. A atividade tem apoio da escrita e será 

mantida, porém no objetivo da atividade será acrescentada a associação-fonema 

grafema. 

A partir dessa etapa da pesquisa, foi possível identificar que a estrutura geral 

da PIECF, os objetivos relacionados aos componentes curriculares e fonológicos e os 

materiais utilizados nas AECF sugeridos estão adequados em todos os volumes, 

exceto as atividades 1, 3 e 4 do volume 5, que apresentaram IVC<0,75, indicando que 

elas precisariam de revisão. 

Considerando os pressupostos teóricos, a análise qualitativa das justificativas 

e as sugestões dadas pelos juízes que avaliaram as AECF do volume 5, foi definido 

que nenhuma atividade seria excluída, algumas atividades que possuem cartões com 

imagens e palavras, serão readequados, mantendo somente a imagem, a descrição 

das atividades que dificultaram a compreensão serão reescritas, das atividades 1, 3 e 

5. 
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3. CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 
Esta pesquisa teve como objetivo geral elaborar uma Proposta Integrada de 

Estimulação da Consciência fonológica na alfabetização. A elaboração seguiu 5 

etapas, visando à criação de um material direcionado a educadores, com atividades 

de estimulação da CF integradas aos componentes curriculares de Ciências da 

Natureza, Língua Portuguesa e temáticas bíblicas para crianças do 1.º ao 3.º Ano do 

EF. 

Na etapa 1, foram selecionados objetos de conhecimento e habilidades 

propostos na BNCC para Ciências da Natureza e Língua Portuguesa, Temáticas 

bíblicas e tarefas fonológicas para estimulação da CF no nível da frase, sílaba, rima, 

aliteração e fonemas, que seriam integrados nas atividades propostas. 

Na etapa 2, foi organizada a estrutura geral da PIECF dividindo as atividades 

em 5 volumes, cada um atendendo a um nível da CF e organizando a integração entre 

os componentes e as seções que fariam parte do material: introdução à PIECF, 

apresentação do volume, sumário, descrição das atividades e carta aos pais. 

Na etapa, 3 foi organizada a proposta metodológica de aplicação das 

atividades, que preconizou a inclusão de atividades integradoras, diversidades de 

estratégias e recursos lúdicos, e determinou que cada atividade deveria conter as 

seguintes ações metodológicas: sondar os conhecimentos prévios, explicar a 

atividade, demonstrar as tarefas fonológicas, propor situações de aprendizagem 

lúdicas e avaliar o desempenho individual do aluno e da classe. 

A partir da etapa 4, de criação e adaptação das AECFs, e considerando o 

objetivo integrador e lúdico da PIEC, foram elaboradas e incluídas na Proposta 

Integrada de Estimulação da CF, 103 atividades lúdicas, 19 músicas, 15 jogos e 4 

textos rimados relacionados a consciência fonológica, temática bíblica e/ou 

componentes curriculares, para servir de apoio às AECFs. 

Na etapa 5, os conteúdos prévios da PIECF foram submetidos à avaliação de 

juízes especialistas: fonoaudiólogos e alfabetizadores, que analisaram se a estrutura 

geral do material, as atividades e as músicas apresentavam-se adequados, 

inadequados ou adequados, porém necessitando de melhorias. A partir da análise 

quantitativa e qualitativa da avaliação dos juízes, as atividades do volume 5, referentes 

à consciência fonêmica, foram reavaliadas por serem aquelas que receberam mais 
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sugestões de melhoria e apresentaram Índice de Validade de Conteúdo abaixo do 

determinado. 

A PIECF torna-se relevante no contexto da educação, podendo servir como 

material de apoio para a formação de professores, a fim de incluírem em suas práticas 

diárias em sala de aula a estimulação de consciência fonológica, reconhecendo a 

importância dessa habilidade na aquisição e no desenvolvimento da leitura e da 

escrita. 

É entendido que a utilização dos recursos disponibilizados na proposta, como 

músicas, textos e jogos, pode ser ampliada para outros contextos e objetivos 

pedagógicos, além da estimulação da CF. Uma vez que esses recursos integram 

também conceitos relacionados a objetos de conhecimentos e habilidades de Ciências 

da Natureza, Língua Portuguesa e Ensino religioso, devem ser ensinados nos anos 

iniciais da alfabetização. 

Ainda, considera-se que, no contexto educacional, essa PIECF poderá servir 

como material de apoio para formação docente no sentido de enriquecer as práticas 

de ensino já utilizadas pelos professores. 

Durante a elaboração da proposta, foram identificadas algumas limitações: 

1.Por ser uma pesquisa qualitativa de material, exigiria mais tempo para sua 

elaboração, porém, considerando o prazo para a conclusão de um curso de mestrado, 

foi necessário finalizar a pesquisa, e isso limitou alguns aspectos da sua produção, 

como, por exemplo, a diagramação do material a ser publicado e a aplicação em sala 

de aula. 

2.A desistência de alguns juízes e/ou a não entrega dos protocolos de análise 

impossibilitaram que fosse incluído na análise o número de juízes que se pretendia. 

Para futuros estudos, são sugeridas pesquisas de intervenção utilizando este 

material no contexto da família e/ou da escola que avaliem habilidades de CF pré e 

pós-estimulação, com sugestões de melhorias da proposta a partir da experiência de 

educadores que aplicaram as atividades, e que essa proposta seja utilizada em 

oficinas de formação de alfabetizadores. 

É intenção avançar no material e prepará-lo para publicação, e que, com os 

resultados obtidos nesta pesquisa e a publicação dos volumes da Proposta Integrada 

de Estimulação da Consciência Fonológica, seja possível disponibilizar aos 

educadores um material que contribua com o desenvolvimento da consciência 
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fonológica e aquisição da leitura escrita em sala de aula, contribuindo para a 

superação de dificuldades que possam, eventualmente, surgir nesse processo, por 

meio de atividades lúdicas que integram outros conhecimentos pedagógicos e 

consideram o desenvolvimento espiritual. 



166 
 

 
 

REFERÊNCIAS 
 

ADAMS, M.J.; FOORMAN, B.R.; LUNDBERG, I.; BEELER, T. Consciência 
fonológica em crianças pequenas. Porto Alegre: Artmed, 2006. 

 

ALBUQUERQUE, E. B. C. de. Currículo no ciclo de alfabetização: princípios gerais. 
In: BRASIL. Pacto nacional pela alfabetização na idade certa: Currículo na 
alfabetização: concepções e princípios. Brasília: MEC/SEB, 2012. 

 

ALBUQUERQUE, E.B.C; MORAIS, A,G; FERREIRA, A.T.B. As práticas cotidianas de 
alfabetização: o que fazem as professoras? Revista Brasileira de Educação. v.13, n. 
38, 2008. 

 

ALEXANDRE, M.N.C.; COLUCCI, M.Z.O. Validade de conteúdo nos processos de 
construção e adaptação de instrumentos de medidas. Ciência e Saúde coletiva. v. 
16, n.7, p.3061-3068, 2011. 

 

ANTUNES, L.G.; FREIRE, T.; CRENITTE, P.A.P. Programa de Remediação 
fonológica em escolares com sinais de risco para dificuldades de aprendizagem. 
Distúrbios da Comunicação, São Paulo, v. 27, n.2, p.225-236, junho, 2015. 

 

BALESTRIN, C.A.; CIELO, C.C. O professor pré-escolar e sua prática em consciência 
fonológica. Revista da Sociedade Brasileira de Fonoaudiologia, v.8, n.1, 2003. 

 

BARBY, A.A.O.M.; GUIMARAES, S.R.K. Desenvolvimento de habilidades 
metafonológicas e aprendizagem da leitura e da escrita em alunos com Síndrome de 
Down. Rev. Bras. Ed. Esp., Marília, v.22, n.3, p.381-398, jul-set, 2016. 

 

BERTELSON, P.; DE GELDER, B. Learning about Reading from illiterates. In: 
GALABURDA, A.M. ( Ed). From reading to neurons. Cambridge: The MIT Press: 
1989. 

 

BORGES, V.C.; BALBINOTTI, M.A.A.; TEODORO, M. Tradução e validação de 
conteúdo: uma proposta para adaptação de instrumentos. In: PASQUALI E 
COLS. Instrumentação Psicológica: fundamentos e práticas. São Paulo: Artmed, 
2010. 

 

BRASIL. Base Nacional Comum Curricular: educação é a base. Brasília MEC/SEB. 

2016 



167 
 

 

 

BRASIL. Pacto nacional pela alfabetização na idade certa: A aprendizagem do 
sistema de escrita alfabética: ano 01, unidade 3. Brasília: MEC, SEB, 2012. 

 

CAPELLINI, S.A.; SAMPAIO, M.N; FUKUDA, M.T.M.; OLIVEIRA, A.M.de; FADINI, 
C.C.; MARTINS, M.A. Protocolo de Identificação precoce dos problemas de leitura: 
estudo preliminar com escolares do 1o ano escolar. Rev. Psicopedagogia. v. 26, n.81, 
p.367-375, 2009. 

 

CAPELINNI, S.A.; SILVA, C. Eficácia de um programa de remediação fonológica em 
escolares com dificuldades de aprendizagem. Psicologia em estudo, v.16, n.1, 
p.131-137, 2011. 

 

CARVALHO, D.K.S.S. Fonologia e alfabetização: efeito de um programa de 
intervenção para recuperação de alunos do 5o ano do Ensino Fundamental com 
atrasos na aprendizagem da linguagem escrita. São Paulo, 2012, 134f. Dissertação 
(Mestrado em educação) – Pontifica Universidade Católica de São Paulo, São Paulo, 
2012. 

 

CATTS, H.W.; HOGAN, T. Language of basis of reading disabilities and implication 
and remediation. Reading Psychology. v.24, p.223-246, 2003. 

 

CORREA, A.A. Impacto de um programa de ensino para o desenvolvimento de 
habilidades metafonológicas e metamorfológicas na aprendizagem inicial da 
leitura e da escrita. Curitiba, 2016, 196f. Dissertação (Mestrado em Educação)- 
Universidade Federal do Paraná, Curitiba , 2016. 

 

CUNHA, A.P.N. As segmentações não convencionais da escrita inicial: um estudo 
sobre o troque silábico e sua relação com o ritmo linguístico do PB e do PE. Revista 
de Estudos Linguísticos da Universidade do Porto. v.7, p.45-63, 2012. 

 

DAHAENE, S. Os neurônios da leitura: como a ciência explica a nossa capacidade 
de ler. Porto Alegre: Penso, 2012. 

 

DIAS, M. O papel da consciência fonológica nas Dificuldades Específicas de 
Leitura e escrita (DELE): na perspectiva dos docentes do 1o CEB. Lisboa, 2013, 128f. 
Dissertação (Mestrado Ciências da Educação) - Escola Superior de Educação Joao 
de Deus, Lisboa, 2013. 

 

EISSA, M.A. The effect of a phonological awareness intervention program on 
phonological memory, phonological sensitivity, and metaphonological abilities of 



168 
 

 

preschool children at risk for reading disabilities. International Journal of Psycho- 
Educational Sciences, v. 3, n.2, September, 2014. 

 

ENHI, L.C. Aquisição da habilidade de leitura de palavras e sua influência na 
pronúncia e na aprendizagem do vocabulário. In: MALUF, M.R; CARDOSO- 
MARTINS, C. (Orgs). Alfabetização no século XXI. Porto Alegro: Penso, 2013. 

 

ERICSON, L.; JULIEBO, M.F. The phonological awareness handbook for 
kindergarten and primary teachers. Newark: Internacional Reading Association, 
1998. 

 

FEHRING, R.J. Methods to validate nursing diagnosesis. Heart Lung. v.16, n.6, p.625- 
629, 1987. 

 

FERNANDES, T.F.M. Efeitos do treino de consciência fonológica em crianças 
pré-escolares com e sem problemas de linguagem. Lisboa, 2011,131f. Dissertação 
(Mestrado em Ciências da Educação) - Escola Superior de Educação de Lisboa, 
Lisboa, 2011. 

 

FITZPATRICK, J. Phonemic Awareness: Playing with sounds to strengthen 
beginning Reading skilss. California: Creative Teaching Press, 1997. 

 

FREITAS, G.C.M. C. Consciência Fonológica: rimas e aliterações no português 
brasileiro. Letras de hoje. Porto Alegre, v.38, n.2, p.155-170, 2003. 

 

FREITAS, M.J.; ALVES, D.; COSTA, T. O conhecimento da Língua: Desenvolver a 
consciência fonológica. Ministério da Educação, 2007. 

 

FUKUDA, M.T.M.; CAPELLINI, S.A. Programa de intervenção fonológica associado à 
correspondências fonema-grafema em escolares de risco para dislexia. Psicologia: 
Reflexão e crítica. São Paulo, v. 25, n.4, p. 783-790, 2012. 

 

GIBSON, S.A. Reading Recovery Teacher Expertise: Gaining and structuring content 
knowledge for early literacy intervention. Literacy teaching and learning, v. 15, n.1 e 
2, 2010. 

 

GILLON, G.T. Phonological Awareness: from research to practice. New York: The 
Guilford Press, 2007. 



169 
 

 

GUIMARÃES, S.R.K. Dificuldades no desenvolvimento da lectoescrita: O papel das 
habilidades metalinguísticas. Psicologia: Teoria e Pesquisa. V.18, n.3, p.247-259, 
2002. 

 

GUTIERREZ, L. Programa de estimulação da consciência fonológica no Primeiro 
ano do Ensino Fundamental: Efeitos sobre a escrita inicial e os erros motivados pela 
fonologia. Pelotas, 2015, 122f. Tese (doutorado) – Universidade Federal de Pelotas, 
Pelotas, 2015. 

 

INÁCIO, D.P. Consciência fonológica e prática pedagógica nas classes de 
alfabetização. Niterói, 2017, 231. Tese (Doutorado em Psicologia) - Universidade 
Salgado de Oliveira, Niterói, 2017. 

 

JARDINI, R.S. Caderno de exercícios do Método das boquinhas: Reabilitação de 
leitura e escrita. Bauru: Boquinhas aprendizagem e assessoria, 2016. 

 

JUNIOR, B.J.A; FREITAS, F.R.; SOUZA, D.G.; MARANHE, E.A.; BANDINI, H.H.M. 
Aquisição da leitura e escrita como resultado do ensino de habilidades de consciência 
fonológica. Rev, Bras. Ed. Esp. Marília, v.12, n.3, p.423-450, set-dez, 2006. 

 

JUSTINO, M.I.S.V.; BARRERA, S.D. Efeitos de uma intervenção na abordagem fônica 
em alunos com dificuldades de alfabetização. Psicologia: Teoria e Pesquisa. v.28, 
n.4, p. 399-407, out-dez, 2012. 

 

KLEIMAN, A.(Org.) Os significados do letramento. Campinas: Mercado de Letras, 
1995. 

 

LACALENDOLA, L.V. Estudo sobre a presença de conteúdos de consciência 
fonológica nos cursos de pedagogia e a relação com o PNAIC. São Paulo, 217, 
131f. Dissertação ( Mestrado em Educação) – Universidade Cidade de São Paulo, 
São Paulo, 2017. 

 

LAMPRECHT, R.R.; BLANCO-DUTRA, A.P.; SCHERER, A.P.R; SANTOS, R.M.; 
ALVES, U.K.. Consciência fonológica: subsídios teóricos e práticos para 
alfabetizadores, fonoaudiólogos e professores de língua inglesa. 2 ed. Porto Alegre: 
EDIPUCRS, 2012. 

 

MALUF, M.R; CARDOSO-MARTINS, C. (Orgs). Alfabetização no século XXI. Porto 
Alegro: Penso, 2013. 



170 
 

 

MARQUES, D.M; LORANDI, A. Segmentação de palavras na alfabetização de 
crianças: um estudo sobre consciência de palavra. Signo, v.49, n.71, p.88-100, 2016. 

 

MAYER, A.; MOTSCH, H-J. Efficacy of a classroom integrated intervention of 
phonological awareness and word recognition in double deficit children learning a 
regular orthography. Journal of education and learning, v. 4, n.3, 2015. 

 

MIRANDA, A.R.M. Insights sobre a representação das vogais pretônicas no português 
do Brasil: dados de desenvolvimento fonológico e de escrita inicial. Organon. Porto 
Alegre, v. 28, n. 54,p. 83-100, 2013. 

 

MORAIS, A.G. Sistema de escrita alfabética. São Paulo: Melhoramentos, 2016. 

 

MORAIS, J. A Arte de ler. São Paulo: Editora da Universidade Estadual Paulista, 
1996. 

 

MORAIS, J.; LEITE, I.; KOLINSKY, R. Entre a pré leitura e a leitura hábil: condições e 
patamares da aprendizagem. In: MALUF, M.R; CARDOSO-MARTINS, C. (Orgs). 
Alfabetização no século XXI. Porto Alegro: Penso, 2013. 

 

MORAIS, A. G. de; LEITE, T. M. S. B. R. A escrita alfabética: por que ela é um 
sistema notacional e não um código? Como as crianças dela se apropriam? In: 
Secretaria de Educação Básica. Diretoria de Apoio à Gestão Educacional. Pacto 
Nacional pela Alfabetização na Idade Certa: A aprendizagem do sistema de escrita 
alfabética: ano 01, unidade 03, Ministério da Educação, Secretaria de Educação 
Básica, Diretoria de Apoio à Gestão Educacional. Brasília: MEC/SEB, 2012. 

 

MOURA, E.R.F.; BEZERRA, C.G.;OLIVEIRA, M.S.; DAMASCENO, M.M.C. Validação 
de jogo educativo destinado à orientação dietética de portadores de diabetes mellitus. 

Revista APS.v.11, n.4, p.435-443, 2008 

 

NOBRE, A.; ROAZZI, A. Realismo Nominal no Processo de Alfabetização: 
Psicologia, Reflexão e Crítica, v.24, n.2, p. 326-334, 2011. 

 

NOVAES, C.B.; MISHIMA, F.; SANTOS, P.L. Treinamento breve de consciência 
fonológica: Impacto sobre a alfabetização. Rev. Psicopedagogia, v.30, n.93, p. 189- 
200, 2013. 



171 
 

 

O`CONNOR, R.E.; JENKINS, J.R.; LEICESTER, N.; SLOCUM, T.A.; Teaching 
Phonological Awareness to young children with learning disabilities. Exceptional 
Children, v. 59, n.6, p-532-546, 1993. 

 

OLIVEIRA, J.B.A. Alfabetização no Brasil. Revista USP, Brasil, n.100, p.21-32. Fev, 
2014. 

 

PAIVA, A.V.M.V.A.F. Consciência fonológica e alfabetização: uma análise dos 
exercícios propostos nos livros didáticos. Recife, 2014, 98f. Dissertação (Mestrado em 
ciências da linguagem) – Universidade Católica de Pernambuco, Recife, 2014. 

 

PAULA, G.R.; MOTA, H.B.; SOARES, M.K. A Terapia em consciência fonológica no 
processo de alfabetização. Pró fono revista de atualização científica. Barueri, v.17, 
n.2, p. 175-184, maio-ago, 2005. 

 

PISA (2003) Programme for International Student Assessement. Organização 
para a cooperação e desenvolvimento Econômico. Resultados do estudo internacional 
Pisa 2003.Primeiro relatório Nacional. Lisboa: GAVE, Ministério da Educação. 

 

RUBIO, D.M; BERG-WEGER, M.; TEBB, S..S; LEE, E.S.; RAUCH, S. Objectifying 

content validity: Conducting a content validity study in social work research. National 
Association of works. v.27, n.2, p.94, 2003. 

 

SANTOS M.J.; MALUF, M.R. Consciência fonológica e linguagem escrita: efeitos de 
um programa de intervenção. Educar em Revista. Curitiba, n.38, p.57-71, 2010. 

 

SEABRA, A.G.; CAPOVILLA, F.C. Alfabetização: Método fônico. 5 ed. São Paulo: 
Memnon, 2010. 

 

SICCHERINO, L.A.F. Primeiras fases da alfabetização: como a intervenção em 
consciência fonêmica ajuda as crianças na aprendizagem inicial da leitura. São Paulo, 
2013, 240f. Tese (Doutorado em Psicologia da Educação) – Pontifica Universidade 
Católica de São Paulo, São Paulo, 2013. 

 

SILVA, A.P.C.S.; CAPELLINI, S.A. Desempenho de escolares com dificuldades de 
aprendizagem em um programa de intervenção com a consciências fonológica. Rev. 
Psicopedagogia. v. 26, n.80, p.207-219, 2009. 



172 
 

 

SILVA, A.P.C.S.; CAPELLINI, S.A. Programa de remediação fonológica: Proposta 
de Intervenção fonoaudiológica para dislexia e transtornos de aprendizagem. São 
José dos Campos: Pulso editorial, 2011. 

 

SILVA, N.S.M.; CRENITTE, P.A.P. Programa de intervenção de decodificação 
fonológica. Ribeirão Preto: Booktoy, 2017. 

 

SILVA, N.S.M. Elaboração de um programa de intervenção de decodificação 
fonológica em crianças com risco para dificuldades de leitura. Bauru, 2015. 151f. 
Dissertação (Mestrado) – Faculdade de odontologia de Bauru da Universidade de São 
Paulo, 2015. 

 

SIMÕES, R. R. G. Desenvolver a consciência fonêmica no pré-escolar. Lisboa, 
2011. 145f. Dissertação (Mestrado)-Instituto Superior de Educação e Ciências, 2011. 

 

TIBÚRCIO,  M.P.;MELO,  G.S.M.;  BALDUINO,  L.S.C.;  FREITAS,  C.C.S.;  COSTA, 
I.K.F.; TORRES, G.V. Validação de conteúdo de instrumento para avaliar o 
conhecimento acerca da medida da pressão arterial. Revista de pesquisa Cuidado 
é fundamental Online. v.7, n.2, p.2475-2485, 2015. 

 

TYLER, A.A.; GILLON, G.; MACRAE, T. JOHNSON, R.L. Direct and Indirect effects of 
stimulating phoneme awareness vs other linguistic skills in preschoolers with co- 
occuring speech and language impairments. Topics in Language Disorders, v.31, 
n.2, p.128-144, 2011. 

 

WOLF, C.L. Descobrindo as rimas em poemas: estudo sobre os efeitos das rimas 
na consciência fonológica e suas relações com os demais níveis de consciência 
linguística durante o processo de alfabetização. Porto Alegre, 2015, 284f. Tese ( 
Doutorado) – Pontifica Universidade Católica do Rio Grande do Sul, Porto Alegre, 
2015. 

 

ZORZI, J. As letras falam: Metodologia para alfabetização, caderno de atividades e 
manual de aplicação. São Paulo: Phonics editora, 2016. 

 

ZGONG, Y. Sounds in Action: Phonological Awareness Activities and Assessment. 
New Hampshire: Crystal Books, 1994. 



173 
 

 

APÊNDICE A- Protocolo de análise dos juízes- profissionais da 

fonoaudiologia – Volume 1 

 
 

Você está recebendo para avaliação o material do: “Projeto Integrado de 

Estimulação da consciência fonológica”, que apresenta uma proposta de estimulação 

dos níveis de consciência fonológica no contexto da escola e da família, para crianças 

de 6 a 8 anos. 

As atividades propostas buscaram integrar a estimulação da CF com os 

conteúdos de Ciências Naturais e Língua Portuguesa previstos para o 1º e 2º ano na 

BNCC, além de apresentar em cada volume uma história bíblica, que permeia 

algumas atividades. 

O material foi organizado em 5 volumes, um para cada nível da consciência 

fonológica: frase/palavra, sílaba, rima, aliteração e fonema. Para cada volume além 

das atividades propostas, foram elaboradas músicas e textos rimados abordando 

questões relacionadas aos objetivos propostos. 

O volume 1 “Frases eu posso formar” tem como objetivo fonológico estimular a 

noção de frase e palavra, apresenta a história bíblica da criação do homem e integra 

as seguintes habilidades dos componentes curriculares: 

Ciências Naturais: características e funções das partes do corpo humano 

Língua Portuguesa: Espaçamento entre palavras e tipos de frases. 

 
Gostaria de solicitar sua contribuição para análise deste material, certa de que 

sua contribuição será muito útil para o aperfeiçoamento da proposta e finalização do 

trabalho. 

Após a apreciação do material, deverá ser preenchido um protocolo de 

análise, no qual, para cada um dos itens indicados você deverá assinalar 0 para 

inadequado, 1 adequado com alterações e 2 para adequado No campo destinado 

a observações deverão ser incluídas as sugestões e/ou justificativas para os 

itens avaliados como parcialmente adequados e inadequados, para estes 

possam ser revistos. 
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Agradecemos sua participação e pedimos gentilmente que o protocolo de 

análise seja devolvido até o dia 30/10. 

 

PROJETO INTEGRADO DE ESTIMULAÇÃO DA CONSCIÊNCIA FONOLÓGICA 
VOLUME 1: FRASES EU POSSO FORMAR 

NOCÃO DE FRASE E PALAVRA. 

 
 

IDENTIFICAÇÃO 
 

 
Nome:  

Idade: Formação: Tempo de formada: 

Atuação profissional (função, ano em que leciona) 

 
 

 

OBSERVAÇÕES: 

 

 

 

 
PROTOCOLO DE ANÁLISE DOS JUÍZES (profissionais da Fonoaudiologia) 

 
 

REQUISITO 
Avaliação 

0 1 2 

GERAL 1.Estruturação da apresentação geral (organização, clareza,)    

2.Apresentação do módulo.    

3.Estruturação do módulo    

4. Carta aos pais    

 

OBS: 
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REQUISITO Avaliação 

O 1 2 

ATIVIDADE 1 
 

Desvendando o 
mistério 

4. Coerência da atividade com o objetivo fonológico    

5.Coerência das atividades com as tarefas fonológicas.    

6. Material utilizado    

7. Adequação das atividades a população alvo    

 

OBS: 
 

 

 

 

 

 

 

 

REQUISITO 
Avaliação 

0 1 2 

ATIVIDADE 2 
 

As palavras 

vamos contar 

4. Coerência da atividade com o objetivo fonológico    

5.Coerência das atividades com as tarefas fonológicas.    

6. Material utilizado    

7. Adequação das atividades a população alvo    

 

OBS: 
 

 

 

 

 

 

 

REQUISITO Avaliação 

0 1 2 

ATIVIDADE 3 
 

A obra prima de 
Deus 

4. Coerência da atividade com o objetivo fonológico    

5.Coerência das atividades com as tarefas fonológicas.    

6. Material utilizado    

7. Adequação das atividades a população alvo    

 

OBS: 
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REQUISITO 
Avaliação 

0 1 2 

ATIVIDADE 4 
 

Frases vamos 
formar 

4. Coerência da atividade com o objetivo fonológico    

5.Coerência das atividades com as tarefas fonológicas.    

6. Material utilizado    

7. Adequação das atividades a população alvo    

 

 

 

OBS: 
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APÊNDICE B- Protocolo de análise dos juízes- profissionais da 

fonoaudiologia – Volume 2 

 
 

Você está recebendo para avaliação o material do: “Proposta Integrada de 

Estimulação da consciência fonológica”, que apresenta uma proposta de estimulação 

dos níveis de consciência fonológica no contexto da escola e da família, para crianças 

de 6 a 8 anos. 

As atividades propostas buscaram integrar a estimulação da CF com os 

conteúdos de Ciências Naturais e Língua Portuguesa previstos para o 1º e 2º ano na 

BNCC, além de apresentar em cada volume uma história bíblica, que permeia 

algumas atividades. 

O material foi organizado em 5 volumes, um para cada nível da consciência 

fonológica: frase/palavra, sílaba, rima, aliteração e fonema. Para cada volume além 

das atividades propostas, foram elaboradas músicas e textos rimados abordando 

questões relacionadas aos objetivos propostos. 

O volume 2 “Com as sílabas vamos brincar” tem como objetivo fonológico 

estimular a consciência silábica, apresenta a história da arca de Noé e integra as 

seguintes habilidades dos componentes curriculares: 

Ciências Naturais: características dos animais e ambientes em que vivem 

Língua Portuguesa: segmentação das palavras em sílabas e identificação de 

sílabas iguais em palavras diferentes. 

 
 

Gostaria de solicitar sua contribuição para análise deste material, certa de que 

sua contribuição será muito útil para o aperfeiçoamento da proposta e finalização do 

trabalho. 

Após a apreciação do material, deverá ser preenchido um protocolo de 

análise, no qual, para cada um dos itens indicados você deverá assinalar 0 para 

inadequado, 1 adequado com alterações e 2 para adequado No campo destinado 

a observações deverão ser incluídas as sugestões e/ou justificativas para os 

itens avaliados como parcialmente adequados e inadequados, para estes 

possam ser revistos. 
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Agradecemos sua participação e pedimos gentilmente que o protocolo de 

análise seja devolvido até o dia 30/10. 

 

PROPOSTA INTEGRADA DE ESTIMULAÇÃO DA CONSCIÊNCIA FONOLÓGICA 
VOLUME 2: COM AS SÍLABAS VAMOS BRINCAR 

CONSCIÊNCIA SILÁBICA 

 
 

IDENTIFICAÇÃO 
 

 
Nome:  

Idade: Formação: Tempo de formada: 

Atuação profissional (função, ano em que leciona) 

 
 

 

OBSERVAÇÕES: 

 

 

 

 
PROTOCOLO DE ANÁLISE DOS JUÍZES (profissionais da Fonoaudiologia) 

 
 

REQUISITO 
Avaliação 

0 1 2 

GERAL 1.Estruturação da apresentação geral (organização, clareza,)    

2.Apresentação do módulo.    

3.Estruturação do módulo    

4. Carta aos pais    

 

OBS: 
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  0 1 2 

ATIVIDADE 1 
 

VIDA DE 
BICHO 

4. Coerência da atividade com o objetivo fonológico    

5.Coerência das atividades com as tarefas fonológicas.    

6. Material utilizado    

7. Adequação das atividades a população alvo    

 

OBS: 
 

 

 

 

 

 

  0 1 2 

ATIVIDADE 2 
 

COM AS 
SÍLABAS 
VAMOS 

BRINCAR 

4. Coerência da atividade com o objetivo fonológico    

5.Coerência das atividades com as tarefas fonológicas.    

6. Material utilizado    

7. Adequação das atividades a população alvo    

 

OBS: 
 

 

 

 

 

  0 1 2 

ATIVIDADE 3 
 

CONSTRUINDO 
PALAVRAS 

4. Coerência da atividade com o objetivo fonológico    

5.Coerência das atividades com as tarefas fonológicas.    

6. Material utilizado    

7. Adequação das atividades a população alvo    

 

OBS: 
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  0 1 2 

ATIVIDADE 4 
 

ENCONTRE 
A SÍLABA 

4. Coerência da atividade com o objetivo fonológico    

5.Coerência das atividades com as tarefas fonológicas.    

6. Material utilizado    

7. Adequação das atividades a população alvo    

 

OBS: 
 

 

 

 

 

  0 1 2 

 
 

MÚSICAS 

1.Com as sílabas vou brincar (o que são sílabas, como identificar 
sílabas, manipulação de sílabas) 

   

2.Deus se importa com os bichos (animais e seus habitats e arca 
de Noé) 

   

3.Ouça com atenção (recurso para contagem de sílabas)    

4.Tente adivinhar (recurso para manipulação de sílabas)    

 

OBS: 
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APÊNDICE C- Protocolo de análise dos juízes- profissionais da 

fonoaudiologia – Volume 3 

 

 
Você está recebendo para avaliação o material do: “Projeto Integrado de 

Estimulação da consciência fonológica”, que apresenta uma proposta de estimulação 

dos níveis de consciência fonológica no contexto da escola e da família, para crianças 

de 6 a 8 anos. 

As atividades propostas buscaram integrar a estimulação da CF com os 

conteúdos de Ciências Naturais e Língua Portuguesa previstos para o 1º e 2º ano na 

BNCC, além de apresentar em cada volume uma história bíblica, que permeia 

algumas atividades. 

O material foi organizado em 5 volumes, um para cada nível da consciência 

fonológica: frase/palavra, sílaba, rima, aliteração e fonema. Para cada volume além 

das atividades propostas, foram elaboradas músicas e textos rimados abordando 

questões relacionadas aos objetivos propostos. 

O volume 3 “CANTAR BRINCAR E RIMAR” tem como objetivo fonológico 

estimular a consciência de rimas, a partir da temática bíblica sobre a escolhas 

saudáveis do personagem Daniel, as atividades integrarão as seguintes habilidades 

dos componentes curriculares: 

Ciências Naturais: Saúde e Higiene 

Língua Portuguesa: antônimo e sinônimo 

Gostaria de solicitar sua contribuição para análise deste material, certa de que 

sua contribuição será muito útil para o aperfeiçoamento da proposta e finalização do 

trabalho. 

Após a apreciação do material, deverá ser preenchido um protocolo de 

análise, no qual, para cada um dos itens indicados você deverá assinalar 0 para 

inadequado, 1 para parcialmente adequado e 2 para adequado No campo 

destinado a observações deverão ser incluídas as sugestões e/ou justificativas 

para os itens avaliados como parcialmente adequados e inadequados, para 

estes possam ser revistos. 
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Agradecemos sua participação e pedimos gentilmente que o protocolo de 

análise seja devolvido até o dia 30/10 

 
 

PROJETO INTEGRADO DE ESTIMULAÇÃO DA CONSCIÊNCIA FONOLÓGICA 
VOLUME 3: RIMAS 

 
 

IDENTIFICAÇÃO 
 

 
Nome:  

Idade: Formação: Tempo de formada: 

Atuação profissional (função, ano em que leciona) 

 
 

 

OBSERVAÇÕES E SUGESTÕES GERAIS: 

 

 

 

 
PROTOCOLO DE ANÁLISE DOS JUÍZES (profissionais da Fonoaudiologia) 

 
 

REQUISITO 
Avaliação  

0 1 2 

GERAL 1.Estruturação da apresentação geral (organização, clareza,)    

2.Apresentação do módulo.    

3.Estruturação do módulo    

4. Carta aos pais    

 

Observações: 
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  0 1 2 

ATIVIDADE 1 
 

Meu corpo 
Meu tesouro 

4. Coerência da atividade com o objetivo fonológico    

5.Coerência das atividades com as tarefas fonológicas.    

6. Material utilizado    

7. Adequação das atividades a população alvo    

 

Observações: 
 

 

 

 

 

 

 
  0 1 2 

ATIVIDADE 2 
 

Desenhando 
rimas 

4. Coerência da atividade com o objetivo fonológico    

5.Coerência das atividades com as tarefas fonológicas.    

6. Material utilizado    

7. Adequação das atividades a população alvo    

 

Observações: 
 

 

 

 

 

 

 

 
  0 1 2 

 
 

MÚSICAS 

1.Cuide de seu corpo ( apresentar componentes de CN- hábitos saudáveis)    

2. Será também. (apresentar conceito de CN: hábitos saudáveis de forma 
integrada a temática bíblica das escolhas saudável de Daniel e seus amigos) 

   

3.Vamos rimar ( apresentar o conceito referente a CF: o que são rimas, como 
rimar) 

   

 
 

Observações: 
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APÊNDICE D- Protocolo de análise dos juízes- profissionais da 

fonoaudiologia – Volume 4 

 
Você está recebendo para avaliação o material do: “Projeto Integrado de 

Estimulação da consciência fonológica”, que apresenta uma proposta de estimulação 

dos níveis de consciência fonológica no contexto da escola e da família, para crianças 

de 6 a 8 anos. 

As atividades propostas buscaram integrar a estimulação da CF com os 

conteúdos de Ciências Naturais e Língua Portuguesa previstos para o 1º e 2º ano na 

BNCC, além de apresentar em cada volume uma história bíblica, que permeia 

algumas atividades. 

O material foi organizado em 5 volumes, um para cada nível da consciência 

fonológica: frase/palavra, sílaba, rima, aliteração e fonema. Para cada volume além 

das atividades propostas, foram elaboradas músicas e textos rimados abordando 

questões relacionadas aos objetivos propostos. 

O volume 4 “ALITERAÇÃO” tem como objetivo fonológico estimular a 

consciência de aliterações, direcionando a atenção da criança para semelhanças e 

diferenças entre os sons iniciais da palavra. 

Neste volume, esse nível de consciência fonológica (aliteração) será 

desenvolvido a partir da temática bíblica, contida em Daniel 2:21 “Ele muda o tempo 

e as estações....”, que aponta Deus como o dono do tempo, e também Eclesiastes 

3:1-8 “Para tudo há uma ocasião certa...” que trata que há tempo para cada coisa. 

Esses temas servirão como introdução as atividades envolvendo consciência 

fonológica e os demais componentes curriculares abordando os seguintes conteúdos: 

Ciências Naturais: Estações do ano 

Língua Portuguesa: Aumentativo e Diminutivo. 

Gostaria de solicitar sua contribuição para análise deste material, certa de que 

sua contribuição será muito útil para o aperfeiçoamento da proposta e finalização do 

trabalho. 

Após a apreciação do material, deverá ser preenchido um protocolo de 

análise, no qual, para cada um dos itens indicados você deverá assinalar 0 para 
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inadequado, 1 para adequado com alterações e 2 para adequado No campo 

destinado a observações deverão ser incluídas as sugestões e/ou justificativas 

para os itens avaliados como parcialmente adequados e inadequados, para 

estes possam ser revistos. 

 
Agradecemos sua participação e pedimos gentilmente que o protocolo de 

análise seja devolvido até o dia 30/10. 

 
 

PROJETO INTEGRADO DE ESTIMULAÇÃO DA CONSCIÊNCIA FONOLÓGICA 

VOLUME 4: ALITERAÇÕES 

 
 

IDENTIFICAÇÃO 
 

 
Nome:  

Idade: Formação: Tempo de formada: 

Atuação profissional (função, ano em que leciona) 

 
 

 

OBSERVAÇÕES: 
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PROTOCOLO DE ANÁLISE DOS JUÍZES (profissionais da Fonoaudiologia) 
 
 

REQUISITO 
Avaliação 

0 1 2 

GERAL 1.Estruturação da apresentação geral (organização, clareza,)    

2.Apresentação do módulo.    

3.Estruturação do módulo    

4. Carta aos pais    

 

OBS: 
 

 

 

 

 

 

 
  0 1 2 

ATIVIDADE 1 
 

É TEMPO DE 

1. Coerência da atividade com o objetivo fonológico    

2.Coerência das atividades com as tarefas fonológicas.    

3 Material utilizado    

4. Adequação das atividades a população alvo    

 

OBS: 
 

 

 

 

 

 

 
  0 1 2 

ATIVIDADE 2 
 

AUMENTANDO 
E DIMINUINDO 

1. Coerência da atividade com o objetivo fonológico    

2.Coerência das atividades com as tarefas fonológicas.    

3. Material utilizado    

4. Adequação das atividades a população alvo    

 

OBS: 



187 
 

 
  0 1 2 

 
 

MÚSICAS 

1.As 4 estações (Estações do ano, Deus dono do tempo, Para tudo tem hora 
certo) 

   

2.Aliteração (musica conceitual sobre aliteração)    

 

 

 

 

OBS: 

 
 

 

 

 

 
 

 

 

 

LEGENDA: 

LP: LÍNGUA PORTUGUESA 
CN: CIÊNCIAS NATURAIS 
ER:ENSINO RELIGIOSO 
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APÊNDICE E- Protocolo de análise dos juízes- profissionais da 

fonoaudiologia – Volume 5 

 
Você está recebendo para avaliação o material do: “Projeto Integrado de 

Estimulação da consciência fonológica”, que apresenta uma proposta de estimulação 

dos níveis de consciência fonológica no contexto da escola e da família, para crianças 

de 6 a 8 anos. 

As atividades propostas buscaram integrar a estimulação da CF com os 

conteúdos de Ciências Naturais e Língua Portuguesa previstos para o 1º e 2º ano na 

BNCC, além de apresentar em cada volume uma história bíblica, que permeia 

algumas atividades. 

O material foi organizado em 5 volumes, um para cada nível da consciência 

fonológica: frase/palavra, sílaba, rima, aliteração e fonema. Para cada volume além 

das atividades propostas, foram elaboradas músicas e textos rimados abordando 

questões relacionadas aos objetivos propostos. 

O volume 5 “Brincando e cantando com os sons tem como objetivo fonológico 

estimular a consciência fonêmica, direcionando a atenção da criança para as menores 

unidades da fala: os fonemas. A partir da temática bíblica da Parábola do semeador, 

a consciência fonêmica será trabalhada de forma integrada as seguintes habilidades 

dos componentes curriculares: 

Ciências Naturais: plantas 

Língua Portuguesa: adjetivos 

 
Gostaria de solicitar sua contribuição para análise deste material, certa de que 

sua contribuição será muito útil para o aperfeiçoamento da proposta e finalização do 

trabalho. 

Após a apreciação do material, deverá ser preenchido um protocolo de 

análise, no qual, para cada um dos itens indicados você deverá assinalar 0 para 

inadequado, 1 para adequado com alterações e 2 para adequado No campo 

destinado a observações deverão ser incluídas as sugestões e/ou justificativas 

para os itens avaliados como parcialmente adequados e inadequados, para 

estes possam ser revistos. 
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Agradecemos sua participação e pedimos gentilmente que o protocolo de 

análise seja devolvido até o dia 30/10. 

 
 

 
PROJETO INTEGRADO DE ESTIMULAÇÃO DA CONSCIÊNCIA FONOLÓGICA 

VOLUME 5: BRINCANDO E CANTANDO COM OS SONS 
CONSCIÊNCIA FONÊMICA 

 
 

IDENTIFICAÇÃO 
 

 
Nome:  

Idade: Formação: Tempo de formada: 

Atuação profissional (função, ano em que leciona) 

 
 
 

OBSERVAÇÕES: 

 

 

 

 

 

 
PROTOCOLO DE ANÁLISE DOS JUÍZES (profissionais da Pedagogia) 

 
 

REQUISITO 
Avaliação 

0 1 2 

GERAL 1.Estruturação da apresentação geral (organização, clareza,)    

2.Apresentação do módulo.    

3.Estruturação do módulo    

4. Carta aos pais    

OBS: 
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  0 1 2 

ATIVIDADE 1 
 

Da semente a 
fruto 

1. Coerência da atividade com o componente curricular (LP, CN, ER)    

2.Coerência das atividades com o objeto de conhecimento e as habilidades    

3. Material utilizado    

4. Adequação das atividades a população alvo    

 

OBS: 
 

 

 

 

 

 
  0 1 2 

ATIVIDADE 2 
 

Juntando os 

sons 

1. Coerência da atividade com o componente curricular ( LP, CN, ER)    

2.Coerência das atividades com o objeto de conhecimento e as habilidades    

3. Material utilizado    

4. Adequação das atividades a população alvo    

 

OBS: 
 

 

 

 
 

  0 1 2 

ATIVIDADE 3 
 

Contando os 
sons 

1. Coerência da atividade com o componente curricular ( LP, CN, ER)    

2.Coerência das atividades com o objeto de conhecimento e as habilidades    

3. Material utilizado    

4. Adequação das atividades a população alvo    

OBS: 
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  0 1 2 

ATIVIDADE 4 
 

Brincando com 
os sons 

1. Coerência da atividade com o componente curricular ( LP, CN, ER)    

2.Coerência das atividades com o objeto de conhecimento e as habilidades    

3. Material utilizado    

4. Adequação das atividades a população alvo    

OBS: 
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APÊNDICE F- Protocolo de análise dos juízes- profissionais da da 

educação – Volume 1 

 
Você está recebendo para avaliação o material do: “Projeto Integrado de 

Estimulação da consciência fonológica”, que apresenta uma proposta de estimulação 

dos níveis de consciência fonológica no contexto da escola e da família, para crianças 

de 6 a 8 anos. 

As atividades propostas buscaram integrar a estimulação da CF com os 

conteúdos de Ciências Naturais e Língua Portuguesa previstos para o 1º e 2º ano na 

BNCC, além de apresentar em cada volume uma história bíblica, que permeia 

algumas atividades. 

O material foi organizado em 5 volumes, um para cada nível da consciência 

fonológica: frase/palavra, sílaba, rima, aliteração e fonema. Para cada volume além 

das atividades propostas, foram elaboradas músicas e textos rimados abordando 

questões relacionadas aos objetivos propostos. 

O volume 1 “Frases eu posso formar” tem como objetivo fonológico estimular a 

noção de frase e palavra, apresenta a história bíblica da criação do homem e integra 

as seguintes habilidades dos componentes curriculares: 

Ciências Naturais: características e funções das partes do corpo humano 

Língua Portuguesa: Espaçamento entre palavras e tipos de frases. 

 
Gostaria de solicitar sua contribuição para análise deste material, certa de que 

sua contribuição será muito útil para o aperfeiçoamento da proposta e finalização do 

trabalho. 

Após a apreciação do material, deverá ser preenchido um protocolo de 

análise, no qual, para cada um dos itens indicados você deverá assinalar 0 para 

inadequado, 1 para adequado com alterações e 2 para adequado No campo 

destinado a observações deverão ser incluídas as sugestões e/ou justificativas 

para os itens avaliados como parcialmente adequados e inadequados, para 

estes possam ser revistos. 

Agradecemos sua participação e pedimos gentilmente que o protocolo de 

análise seja devolvido até o dia 30/10 
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PROJETO INTEGRADO DE ESTIMULAÇÃO DA CONSCIÊNCIA FONOLÓGICA 
VOLUME 1: FRASES EU POSSO FORMAR 

NOCÃO DE FRASE E PALAVRA. 

 
 

IDENTIFICAÇÃO 
 

 
Nome:  

Idade: Formação: Tempo de formada: 

Atuação profissional (função, ano em que leciona) 

 
 

 

OBSERVAÇÕES: 

 

 

 

 

 
PROTOCOLO DE ANÁLISE DOS JUÍZES (profissionais da Pedagogia) 

 
 

REQUISITO 
Avaliação 

0 1 2 

GERAL 1.Estruturação da apresentação geral (organização, clareza,)    

2.Apresentação do módulo.    

3.Estruturação do módulo    

4. Carta aos pais    

 

OBS: 
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REQUISITO Avaliação 

0 1 2 

ATIVIDADE 1 
 

Desvendando o 
mistério 

1. Coerência da atividade com o componente curricular (LP, CN, ER)    

2.Coerência das atividades com o objeto de conhecimento e as habilidades    

3. Material utilizado    

4. Adequação das atividades a população alvo    

 

OBS: 
 

 

 
 

REQUISITO Avaliação 

0 1 2 

ATIVIDADE 2 
 

As palavras 
vamos contar 

1. Coerência da atividade com o componente curricular ( LP, CN, ER)    

2.Coerência das atividades com o objeto de conhecimento e as habilidades    

3. Material utilizado    

4. Adequação das atividades a população alvo    

 

OBS: 
 

 

 

 

 

REQUISITO 0 1 2 

   

ATIVIDADE 3 
 

A obra prima de 
Deus 

1. Coerência da atividade com o componente curricular ( LP, CN, ER)    

2.Coerência das atividades com o objeto de conhecimento e as habilidades    

3. Material utilizado    

4. Adequação das atividades a população alvo    

 

OBS: 
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REQUISITO AVALIAÇÃO 

0 1 2 

ATIVIDADE 4 
 

Frases vamos 
formar 

1. Coerência da atividade com o componente curricular ( LP, CN, ER)    

2.Coerência das atividades com o objeto de conhecimento e as habilidades    

3. Material utilizado    

4. Adequação das atividades a população alvo    

 
 

OBS: 
 

 

 

 

 

REQUISITO Avaliação 

0 1 2 

 
 

MÚSICAS 

1.Obra prima da criação (funções partes do corpo, Deus criador do homem)    

2.Frases eu posso formar (espaçamento entre palavras e tipos de frases)    

3.As palavras vamos contar (recurso para contagem de palavras na frase)    

4.Palavrinhas vamos juntar (o que é frase, frases são formadas por palavras, 
posição das palavras nas frases) 

   

 

 

 

OBS: 
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APÊNDICE G- Protocolo de análise dos juízes- profissionais da da 

educação – Volume 2 

 
Você está recebendo para avaliação o material do: “Projeto Integrado de 

Estimulação da consciência fonológica”, que apresenta uma proposta de estimulação 

dos níveis de consciência fonológica no contexto da escola e da família, para crianças 

de 6 a 8 anos. 

As atividades propostas buscaram integrar a estimulação da CF com os 

conteúdos de Ciências Naturais e Língua Portuguesa previstos para o 1º e 2º ano na 

BNCC, além de apresentar em cada volume uma história bíblica, que permeia 

algumas atividades. 

O material foi organizado em 5 volumes, um para cada nível da consciência 

fonológica: frase/palavra, sílaba, rima, aliteração e fonema. Para cada volume além 

das atividades propostas, foram elaboradas músicas e textos rimados abordando 

questões relacionadas aos objetivos propostos. 

O volume 3 “CANTAR BRINCAR E RIMAR” tem como objetivo fonológico 

estimular a consciência de rimas, a partir da temática bíblica sobre a escolhas 

saudáveis do personagem Daniel, as atividades integrarão as seguintes habilidades 

dos componentes curriculares: 

Ciências Naturais: Saúde e Higiene 

Língua Portuguesa: antônimo e sinônimo 

Gostaria de solicitar sua contribuição para análise deste material, certa de que 

sua contribuição será muito útil para o aperfeiçoamento da proposta e finalização do 

trabalho. 

Após a apreciação do material, deverá ser preenchido um protocolo de 

análise, no qual, para cada um dos itens indicados você deverá assinalar 0 para 

inadequado, 1 adequado com alterações e 2 para adequado No campo destinado 

a observações deverão ser incluídas as sugestões e/ou justificativas para os 

itens avaliados como parcialmente adequados e inadequados, para estes 

possam ser revistos. 

Agradecemos sua participação e pedimos gentilmente que o protocolo de 

análise seja devolvido até o dia 30/10. 
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PROJETO INTEGRADO DE ESTIMULAÇÃO DA CONSCIÊNCIA FONOLÓGICA 
VOLUME 3: RIMAS 

 
 

IDENTIFICAÇÃO 
 

 
Nome:  

Idade: Formação: Tempo de formada: 

Atuação profissional (função, ano em que leciona) 

 
 
 

OBSERVAÇÕES: 

 

 

 

 

 

 

 
PROTOCOLO DE ANÁLISE DOS JUÍZES (profissionais da Pedagogia) 

 
 

REQUISITO 
Avaliação 

0 1 2 

GERAL 1.Estruturação da apresentação geral (organização, clareza,)    

2.Apresentação do módulo.    

3.Estruturação do módulo    

4. Carta aos pais    

 

OBSERVAÇÕES: 
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  0 1 2 

ATIVIDADE 1 
 

Meu corpo 
Meu tesouro 

1. Coerência da atividade com o componente curricular (LP, CN, ER)    

2.Coerência das atividades com o objeto de conhecimento e as habilidades    

3. Material utilizado    

4. Adequação das atividades a população alvo    

4.Tente adivinhar (recurso para manipulação de sílabas)    

 
 

OBSERVAÇÕES: 
 

 

 

 

 

 

 
  0 1 2 

ATIVIDADE 2 
 

Desenhando 
rimas 

1. Coerência da atividade com o componente curricular ( LP, CN, ER)    

2.Coerência das atividades com o objeto de conhecimento e as habilidades    

3. Material utilizado    

4. Adequação das atividades a população alvo    

 

OBSERVAÇÕES: 
 

 

 

 

 

 
  0 1 2 

 
 

MÚSICAS 

1.Cuide de seu corpo ( apresentar componentes de CN- hábitos saudáveis)    

2. Será também. (apresentar conceito de CN: hábitos saudáveis de forma 
integrada a temática bíblica das escolhas saudável de Daniel e seus amigos) 

   

3.Vamos rimar ( apresentar o conceito referente a CF: o que são rimas, como 
rimar) 

   

 

OBSERVAÇÕES 



199 
 

 

APÊNDICE H- Protocolo de análise dos juízes- profissionais da 

educação – Volume 3 

 
Você está recebendo para avaliação o material do: “Projeto Integrado de 

Estimulação da consciência fonológica”, que apresenta uma proposta de estimulação 

dos níveis de consciência fonológica no contexto da escola e da família, para crianças 

de 6 a 8 anos. 

As atividades propostas buscaram integrar a estimulação da CF com os 

conteúdos de Ciências Naturais e Língua Portuguesa previstos para o 1º e 2º ano na 

BNCC, além de apresentar em cada volume uma história bíblica, que permeia 

algumas atividades. 

O material foi organizado em 5 volumes, um para cada nível da consciência 

fonológica: frase/palavra, sílaba, rima, aliteração e fonema. Para cada volume além 

das atividades propostas, foram elaboradas músicas e textos rimados abordando 

questões relacionadas aos objetivos propostos. 

O volume 3 “CANTAR BRINCAR E RIMAR” tem como objetivo fonológico 

estimular a consciência de rimas, a partir da temática bíblica sobre a escolhas 

saudáveis do personagem Daniel, as atividades integrarão as seguintes habilidades 

dos componentes curriculares: 

Ciências Naturais: Saúde e Higiene 

Língua Portuguesa: antônimo e sinônimo 

Gostaria de solicitar sua contribuição para análise deste material, certa de que 

sua contribuição será muito útil para o aperfeiçoamento da proposta e finalização do 

trabalho. 

Após a apreciação do material, deverá ser preenchido um protocolo de 

análise, no qual, para cada um dos itens indicados você deverá assinalar 0 para 

inadequado, 1 adequado com alterações e 2 para adequado No campo destinado 

a observações deverão ser incluídas as sugestões e/ou justificativas para os 

itens avaliados como parcialmente adequados e inadequados, para estes 

possam ser revistos. 

Agradecemos sua participação e pedimos gentilmente que o protocolo de 

análise seja devolvido até o dia 30/10. 



200 
 

 
 
 

 

PROJETO INTEGRADO DE ESTIMULAÇÃO DA CONSCIÊNCIA FONOLÓGICA 
VOLUME 3: RIMAS 

 
 

IDENTIFICAÇÃO 
 

 
Nome:  

Idade: Formação: Tempo de formada: 

Atuação profissional (função, ano em que leciona) 

 
 

 

OBSERVAÇÕES: 

 

 

 

 

 

 
PROTOCOLO DE ANÁLISE DOS JUÍZES (profissionais da Pedagogia) 

 

REQUISITO 
Avaliação 

0 1 2 

GERAL 1.Estruturação da apresentação geral (organização, clareza,)    

2.Apresentação do módulo.    

3.Estruturação do módulo    

4. Carta aos pais    

 

OBSERVAÇÕES: 
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  0 1 2 

ATIVIDADE 1 
 

Meu corpo 
Meu tesouro 

1. Coerência da atividade com o componente curricular (LP, CN, ER)    

2.Coerência das atividades com o objeto de conhecimento e as habilidades    

3. Material utilizado    

4. Adequação das atividades a população alvo    

4.Tente adivinhar (recurso para manipulação de sílabas)    

 
 

OBSERVAÇÕES: 
 

 

 
 

  0 1 2 

ATIVIDADE 2 
 

Desenhando 
rimas 

1. Coerência da atividade com o componente curricular ( LP, CN, ER)    

2.Coerência das atividades com o objeto de conhecimento e as habilidades    

3. Material utilizado    

4. Adequação das atividades a população alvo    

 

OBSERVAÇÕES: 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

  0 1 2 

 
 

MÚSICAS 

1.Cuide de seu corpo ( apresentar componentes de CN- hábitos saudáveis)    

2. Será também. (apresentar conceito de CN: hábitos saudáveis de forma 
integrada a temática bíblica das escolhas saudável de Daniel e seus amigos) 

   

3.Vamos rimar ( apresentar o conceito referente a CF: o que são rimas, como 
rimar) 

   

 

OBSERVAÇÕES 
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APÊNDICE I- Protocolo de análise dos juízes- profissionais da 

educação – Volume 4 

 
 

Você está recebendo para avaliação o material do: “Projeto Integrado de 

Estimulação da consciência fonológica”, que apresenta uma proposta de estimulação 

dos níveis de consciência fonológica no contexto da escola e da família, para crianças 

de 6 a 8 anos. 

As atividades propostas buscaram integrar a estimulação da CF com os 

conteúdos de Ciências Naturais e Língua Portuguesa previstos para o 1º e 2º ano na 

BNCC, além de apresentar em cada volume uma história bíblica, que permeia 

algumas atividades. 

O material foi organizado em 5 volumes, um para cada nível da consciência 

fonológica: frase/palavra, sílaba, rima, aliteração e fonema. Para cada volume além 

das atividades propostas, foram elaboradas músicas e textos rimados abordando 

questões relacionadas aos objetivos propostos. 

O volume 4 “ALITERAÇÃO” tem como objetivo fonológico estimular a 

consciência de aliterações, direcionando a atenção da criança para semelhanças e 

diferenças entre os sons iniciais da palavra. 

Neste volume, esse nível de consciência fonológica (aliteração) será 

desenvolvido a partir da temática bíblica, contida em Daniel 2:21 “Ele muda o tempo 

e as estações....”, que aponta Deus como o dono do tempo, e também Eclesiastes 

3:1-8 “Para tudo há uma ocasião certa...” que trata que há tempo para cada coisa. 

Esses temas servirão como introdução as atividades envolvendo consciência 

fonológica e os demais componentes curriculares abordando os seguintes conteúdos: 

Ciências Naturais: Estações do ano 

Língua Portuguesa: Aumentativo e Diminutivo. 

Gostaria de solicitar sua contribuição para análise deste material, certa de que 

sua contribuição será muito útil para o aperfeiçoamento da proposta e finalização do 

trabalho. 
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Após a apreciação do material, deverá ser preenchido um protocolo de 

análise, no qual, para cada um dos itens indicados você deverá assinalar 0 para 

inadequado, 1 adequado com alterações e 2 para adequado No campo destinado 

a observações deverão ser incluídas as sugestões e/ou justificativas para os 

itens avaliados como parcialmente adequados e inadequados, para estes 

possam ser revistos. 

Agradecemos sua participação e pedimos gentilmente que o protocolo de 

análise seja devolvido até o dia 30/10. 

 
 

PROJETO INTEGRADO DE ESTIMULAÇÃO DA CONSCIÊNCIA FONOLÓGICA 
VOLUME 4: ALITERAÇÕES 

 
 

IDENTIFICAÇÃO 
 

 
Nome:  

Idade: Formação: Tempo de formada: 

Atuação profissional (função, ano em que leciona) 

 
 

 

OBSERVAÇÕES: 
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PROTOCOLO DE ANÁLISE DOS JUÍZES (profissionais da Pedagogia) 
 
 

REQUISITO 
Avaliação 

0 1 2 

GERAL 1.Estruturação da apresentação geral (organização, clareza,)    

2.Apresentação do módulo.    

3.Estruturação do módulo    

4. Carta aos pais    

 

OBS: 
 

 

 

 

 

 
  0 1 2 

ATIVIDADE 1 
 

É TEMPO DE 

1. Coerência da atividade com o componente curricular (LP, CN, ER)    

2.Coerência das atividades com o objeto de conhecimento e as habilidades    

3. Material utilizado    

4. Adequação das atividades a população alvo    

OBS: 
 

 

 

 

 

 

 
  0 1 2 

ATIVIDADE 2 
 

AUMENTANDO 

E DIMINUINDO 

1. Coerência da atividade com o componente curricular ( LP, CN, ER)    

2.Coerência das atividades com o objeto de conhecimento e as habilidades    

3. Material utilizado    

4. Adequação das atividades a população alvo    

 

OBS: 
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  0 1 2 

 
 

MÚSICAS 

1.As 4 estações (Estações do ano, Deus dono do tempo, Para tudo tem hora 
certo) 

   

2.Aliteração (musica conceitual sobre aliteração)    

 

 

 

OBS: 

 

LEGENDA: 

LP: LÍNGUA PORTUGUESA 
CN: CIÊNCIAS NATURAIS 
ER:ENSINO RELIGIOSO 
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APÊNDICE J- Protocolo de análise dos juízes- profissionais da 

educação – Volume 5 

 
 

Você está recebendo para avaliação o material do: “Projeto Integrado de 

Estimulação da consciência fonológica”, que apresenta uma proposta de estimulação 

dos níveis de consciência fonológica no contexto da escola e da família, para crianças 

de 6 a 8 anos. 

As atividades propostas buscaram integrar a estimulação da CF com os 

conteúdos de Ciências Naturais e Língua Portuguesa previstos para o 1º e 2º ano na 

BNCC, além de apresentar em cada volume uma história bíblica, que permeia 

algumas atividades. 

O material foi organizado em 5 volumes, um para cada nível da consciência 

fonológica: frase/palavra, sílaba, rima, aliteração e fonema. Para cada volume além 

das atividades propostas, foram elaboradas músicas e textos rimados abordando 

questões relacionadas aos objetivos propostos. 

O volume 5 “Brincando e cantando com os sons tem como objetivo fonológico 

estimular a consciência fonêmica, direcionando a atenção da criança para as menores 

unidades da fala: os fonemas. A partir da temática bíblica da Parábola do semeador, 

a consciência fonêmica será trabalhada de forma integrada as seguintes habilidades 

dos componentes curriculares: 

Ciências Naturais: plantas 

Língua Portuguesa: adjetivos 

 
Gostaria de solicitar sua contribuição para análise deste material, certa de que 

sua contribuição será muito útil para o aperfeiçoamento da proposta e finalização do 

trabalho. 

Após a apreciação do material, deverá ser preenchido um protocolo de 

análise, no qual, para cada um dos itens indicados você deverá assinalar 0 para 

inadequado, 1 para adequado com alterações e 2 para adequado No campo 

destinado a observações deverão ser incluídas as sugestões e/ou justificativas 
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para os itens avaliados como parcialmente adequados e inadequados, para 

estes possam ser revistos. 

Agradecemos sua participação e pedimos gentilmente que o protocolo de 

análise seja devolvido até o dia 30/10. 

 
 
 
 

 
PROJETO INTEGRADO DE ESTIMULAÇÃO DA CONSCIÊNCIA FONOLÓGICA 

VOLUME 5: BRINCANDO E CANTANDO COM OS SONS 
CONSCIÊNCIA FONÊMICA 

 
 

IDENTIFICAÇÃO 
 

 
Nome:  

Idade: Formação: Tempo de formada: 

Atuação profissional (função, ano em que leciona) 

 
 

 

OBSERVAÇÕES 

 

 

 

PROTOCOLO DE ANÁLISE DOS JUÍZES (profissionais da Pedagogia) 
 
 

REQUISITO 
Avaliação 

0 1 2 

GERAL 1.Estruturação da apresentação geral (organização, clareza,)    

2.Apresentação do módulo.    

3.Estruturação do módulo    

4. Carta aos pais    

OBS: 
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  0 1 2 

ATIVIDADE 1 
 

Da semente a 
fruto 

1. Coerência da atividade com o componente curricular (LP, CN, ER)    

2.Coerência das atividades com o objeto de conhecimento e as habilidades    

3. Material utilizado    

4. Adequação das atividades a população alvo    

 

OBS: 
 

 

 

 

 

  0 1 2 

ATIVIDADE 2 
 

Juntando os 
sons 

1. Coerência da atividade com o componente curricular ( LP, CN, ER)    

2.Coerência das atividades com o objeto de conhecimento e as habilidades    

3. Material utilizado    

4. Adequação das atividades a população alvo    

 

OBS: 
 

 

 

 

 

  0 1 2 

ATIVIDADE 3 
 

Contando os 
sons 

1. Coerência da atividade com o componente curricular ( LP, CN, ER)    

2.Coerência das atividades com o objeto de conhecimento e as habilidades    

3. Material utilizado    

4. Adequação das atividades a população alvo    

OBS: 
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  0 1 2 

ATIVIDADE 4 
 

Brincando com 
os sons 

1. Coerência da atividade com o componente curricular ( LP, CN, ER)    

2.Coerência das atividades com o objeto de conhecimento e as habilidades    

3. Material utilizado    

4. Adequação das atividades a população alvo    

OBS: 
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